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Protokol for Bording menighedsråd 2016-2020
Protokol nr. 8-2018.
Dato: 12. september 2018. Sted: Kirkehuset
Fraværende: Samuel Sandegaard Høeg, Anette Pedersen
Indledning/afslutning ved Erling.

1. Godkendelse af dagsorden
Med tilføjelse af punkter vedr. Helle Olesens brev angående meditationsaftner,
frivillighedsaftensudvalg, MR-repræsentant FDF samt Gudstjenesteudvalg godkendes dagsordenen.
2. Sognepræsternes punkt
 Lørdagsdåb til godkendelse
Hvis vi skal imødekomme evt. ønsker om lørdagsdåb, foreslås det at fastsætte 4 lørdage
årligt (en pr. kvartal), hvor de som ønsker lørdagsdåb kan få det. Dette godkendes af MR.
 Der er intet nyt i forhold til et evt. parkourarrangement.
 Helle Olesens brev angående meditationsaftner.
Det besluttes at invitere Helle til at komme og fortælle om aftnerne på næste MR-møde.
Derudover skal MR generelt tage stilling til brugen af kirkerne. Hvilke forholdsregler skal
der være sikkerhed og andet. Dette tages med på næste MR-møde.
3.Formandens punkt
 Indkommen post og øvrig orientering
o Henvendelse vedr. Himmelske Dage.
o Vedr. fornyelse af diget ved Chr. Hede kirke ønsker stiftet yderligere information
inden eventuelt godkendelse.
o Vedr. luft-luft anlæg i Chr. Hede Kirke er ansøgningen sendt afsted.
o Kirkebil ordningen er kommet fint i gang.
o Høstgudstjeneste næste søndag med offergang. Hvordan kunne
høstgudstjenesterne udvikles? Vi skal være tidligere ude næste år!
Høstofferudvalget står for optælling efterfølgende.
o Information om Budgetudvalgsmødet i provstiet.
 Forretningsorden
Der blev informeret om forretningsordenens muligheder for at indkalde til ekstraordinære
møder. Det blev besluttet at fastholde de gældende muligheder i forretningsordenen.
4.Medarbejderrepræsentantens punkt
 Sikring af gravsten
MR besluttede at afvente yderligere information fra det kommende kursus d. 21. november,
hvor emnet behandles inden endelig beslutning.
5.Kassererens punkt
Kort information omkring yderlige gebyrer ved brug af netbank.
6.Kontaktpersonens punkt
Der er ansat en kirkegårdsmedhjælper tidsbegrænset i 3mdr.
Forespørgsel på hyring af konsulent til kirkegårdsarkitektur. Dette godkendes af MR.
7.Kirkeværgernes punkt
Intet nyt
8.Nyt fra udvalgene
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 Forberedelse til Christianshede kirkes 125års jubilæum.
Udvalget har besluttet at jubilæet skal markeres med en koncert på selve dagen d. 12. aug.
2019 og en festgudstjeneste søndagen efter med efterfølgende spisning.
Væggene skal males, vinduerne skal males og træværket skal gås efter. Nyt vindue i
præsteværelse og toilet.
 Kirkegårdsudvalg – godkendelse af referat
Referatet godkendes.
Det godkendes at lukke følgende blokke, for nye begravelser, på Chr. Hede Kirkegård: O, R,
S, J, K og I. Undtaget er nuværende gravsteder, hvor ægtefælle eller barn er begravet.
 Diakoniudvalg
Der er et nyt referat tilgængelig på DAB
 Lønudvalg
Intet nyt
 Aktivitetsudvalg – referat
Der arbejdes med fællesskabsaftner, hvor der er nedsat et udvalg. Fokus er på et
voksenfællesskab omkring et måltid og hertil forskellige emner. Foreløbig planlægges der 4
aftner årligt. Dette godkendes af MR.
Der er planlagt program for den kommende tid.
Der har været en forespørgsel fra Ansgarkoret om lov til at låne Chr. Hede Kirke til en
koncert d. 17. december 2018. Dette godkendes af MR.
 Internet- og PR-udvalg
Intet nyt
 Kunstudvalg
Kirsten Poulsgaard kender muligvis nogle der kan levere kunst til kirkehuset.
 Kirkekaffe/ børnepasning
Intet nyt
 MR-repræsentant i FDF
 Gudstjenesteudvalg
Nu har der været møde et par gange i udvalget og der er en del skabeloner på plads. Mange
frivillige har meldt sig til mange forskellige opgaver. Første gang er første søndag i advent
og der er planlagt frem til sommer næste år.
 Frivillighedsaftensudvalg
Det er planlagt til d. 3. januar 2019. Der er hyret foredragsholder, hvor der er fokus god
formidling. Det foregår i forsamlingshuset.
9.Eventuelt/bordet rundt
Erling Østergaard.

Karin Troelsen.

Bent E. Hansen.

Pia Weile.

Henrik Lavdal.

Thomas Kruse Madsen.

Marianne Dalsgaard.

Lene Willumsen.

Hartvig Kviesgaard.

Anette Pedersen.

Samuel Sandegaard Høeg.

Morten Meiner.
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