Mødereferat
Referat af menighedsrådsmøde nr. 116
Tirsdag den 23. februar 2021 kl. 19.15 virtuelt.
Pkt. 00:

Ansvarlig:
Referent: Lisbeth Schmidt
Pkt. 01:

Godkendelse af dagsorden
Pkt. 02:

Godkendelse af referat fra

-

Valg af referent til MR møde nr. 117 – Julie er valgt.
Til stede: June, Hanne, Søren, Torben, Axel, Eva, Kirsten,
Christina, Julie, Ole.
Xenia, Bruno fraværende.

Dagsorden blev godkendt. Mødet optages efter godkendelse af
mødedeltagerne, bortset fra det lukkede punkt.
Referatet blev godkendt.

19. januar 2021

Pkt. 03:
Nyt fra kassereren
(Ole)

-

Kasserapport

-

Hvor mange penge har vi? Frie midler?
Ole gennemgik udsendt materiale af d. 22.2.2021:
Kvartalsrapport:
vi ender med et driftsoverskud på kr. 65.707.
(minus foran tal betyder positivt tal)
Resultatdisponering:
Saldo efter disponering er kr. 60.556 (dvs. frie midler, som
vi skal søge om i provstiudvalget).
Saldo efter disponering på kr. 251.148 er nu tilovers; skal
evt. bruges til evt. yderligere regninger på kirkens tag og
spir.
Der er antagelig ikke mange midler til de anlægsønsker, vi
havde sidste år: katafalk, skur, fyr, konfirmandstue mm. Her
må vi, hvis der ikke er midler til overs, søge om yderligere
midler, eller få pengene til at række. Penge, der er bevilget i
2018 men endnu ikke anvendt, kan mangle i dette års
budget.
Ole anbefaler, at vi ikke anvender nogen midler førend sidste
regninger på taget er fremkommet. Vent med
højskolesangbøger. Indkøb af computere ok.
Regnskabet skal endeligt godkendes i april 2021, på næste
møde.

Pkt. 04:
Nyt fra
kontaktpersonen
(Kirsten)
Pkt. 05:
Nyt fra formanden
(June)

-

Afholdt MUS samtaler.

Pkt. tages efter eventuelt (LUKKET pkt.)
-

Fælles kirkegårdsdrift
Ingen ledende graver siden udgangen af januar. Der
er indkommet for få ansøgninger til opslået stilling,
derfor ny annoncering. Ansøgningsfrist på mandag d.

-

Pkt. 06:
Nyt fra præsten
(Christina + Eva)

Pkt. 07:
Nyt fra aktivitetsudvalget
(Hanne)

Pkt. 08:
Personalenyt
(Torben +
personale)

1.3.21. Intet svar fra Uvelse Kirke (om samdrift?)
Pc’er og Office til Julie og Torben
Ny computer til Julie og 3 office-pakker bevilget af frie
midler. Genbrugscomputer indkøbes. Provstiudvalget
ansøges straks af Ole.

-

June laver teamsmøde/-kursus i DAP for nye
medlemmer.

-

Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp

-

Eva berettede:

-

Digital indsamling i år, foregår 2. søndag i marts. Eva vil
gerne tage Folkekirkens Nødhjælp op – hvad skal vi satse på
senere? Ingen fysiske indsamlere i år. Markedsføring af
denne søndag? Kollekten kan gå til Folkekirkens nødhjælp.

-

Gudstjenesterne kører i begge kirker – det er vigtigt, at
kirkerne er åbne.

-

Kommuniker gerne, at der er åben kirke.

-

Spaghettigudstjenester er nu online med flotte
aktivitetsposer fra Julie.

-

Fastelavnsgudstjeneste en succes. Tak til Christina.

-

Videofilm er et godt medie. Tak til Torben.

-

Online bogklub i næste uge om samtalebog mellem Mikkel
Vold og Bodil Jørgensen. Nye har tilmeldt sig.

-

Kun sidste søndag i måneden er en nadvergudstjeneste.

-

Højskole til 4.-5. september skal handle om Ånd. Hvad
betyder Ånd? Emnet kan vikles på mange måder. Ole
Korsgård – Rane Willerslev – musik etc.

-

Få konfirmationer i år. Kan evt. flyttes til august, hvor der er
færre restriktioner. Afventer forældres tilbagemelding.

-

Udvalget ligger pt lidt i dvale. Ingen møder er afholdt.
Forsamlingsloftet er afgørende. Forandrede regler for
udendørsarrangement kan evt. hjælpe os.
Ny dato til visionsdag 29. maj 2021 blev vedtaget.

-

Orgelsag er i gang ved Torben. Konsulentrunde skal gå om.

-

Korprøve afholdt online, med godt resultat.
Fra Julie:

-

Det handler om lave online bingo i Nødebo. For to uger siden
havde Jordnær arrangeret online bingo i Gadevang. 75
husstande deltog (alle var inviterede) og det var meget sjovt
og dejligt at føle fællesskabet igen. Der var præmier fra
Jordnær som øgede det at komme hinanden ved. Fx vandt
Angela en stor kasse guldkarameller, som børn i Gadevang
så kunne komme og hente af senere samme dag. Man kunne
også vinde bonuspræmier, som man skulle give videre til
sine naboer.

-

Angela fik den idé at vi arrangerede det samme for folk i
Nødebo for at give dem en lignende følelse af fællesskab.
Dette arbejde ville selvfølgelig være i kirkens
diakoniafdeling. Jeg vil gerne påtage mig at være drivkraft
på projektet. Jeg skrev ud for at høre om de andre var med

på den. Der var opbakning, men Ole påpegede at vi ikke
bare kan tage penge ud af budgettet til præmier. Allan
foreslog at vi brugte nogle penge fra kollekten, hvor vi har et
par tusind kroner. Kirsten mente at idéen burde vendes på et
rådsmøde, nu der var et lige på trapperne. Så derfor skriver
jeg til dig, om vi kan vende det i morgen på mødet?
-

Nogen sagde: Kollekt kan nok ikke anvendes som
bingopræmier, ikke bruges til menighedspleje. Sponsorater i
stedet. Er der ikke jævnligt bingo på kroen?

-

Eva: Hensigten er at bryde menighedens ensomhed. Hvad
med at invitere tirsdagsklubben? Fælleskab og snak er
hensigten

-

Ole: det er et tirsdagstræfbingo.

-

Christina: Det er diakonalt arbejde – omsorg er en
forkyndende handling. Der er en vej ud af krisen,
ensomheden, føle fællesskab.

-

Vedtaget: Vi afprøver ideen i marts ved Julie.

-

Rengøring i Nødebo kirke efter nedtagning af stillads.
Lisbeth spørger fagfælle om behov for ekstra rengøring i
kirkerummet. June og Axel ser på loftsarealerne.
Poul Klenz Larsen, Kirkeministeriets varme-, energiog varmekonsulent besigtiger mandag d. 1.3.2021 kl.
11.30 klimaanlægget i Nødebo kirke. June, Axel,
Bruno og Lisbeth deltager.

-

Afholdt MUS samtaler. (LUKKET pkt.)

Pkt. 09:

”Nyt fra sognene”
Pkt. 10:
Input fra MR-medlemmer
Pkt. 11:
Eventuelt

Pkt. 04:
Nyt fra kontaktpersonen
(Kirsten)
Næste MR-møde:
Ansvarlig:
Referent:

23. marts 2021 kl. 19.15 (Virtuelt?)
Julie

