Referat fra menighedsrådsmøde i konfirmandstuen 3. januar 2019 kl. 19.00.
Afbud fra Niels Jørgen Andersen.
1) Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
2) Referat fra sidste møde den 22. november.
Godkendt og underskrevet.
3) Nyt fra formanden. Tilmelding til distriktsforeningen møde i Hannerup kl. 19.30.
Invitation er tilsendt. Prøvemaling på nummertal i Bredstrup kirke.
Tilmelding til Distriksforeningens møde i Hannerup til Lisbeth snarest. Numrene i
Bredstrup Kirke males matsort. Tavler ved kirker opdateres af Gitte.
4) Nyt fra præstegårdsudvalg og status på præstegården. Åbent Husarrangement 13. januar
efter gudstjenesten i Bredstrup.
Det går efter planen. Den 13. januar er der kirkekaffe efter Gudstjenesten i
Konfirmandstuen, og man har samtidig mulighed for at besigtige Præstegården holdvis.
5) Nyt fra kontaktperson.
Evt. uoverensstemmelser mellem Menighedsrådet og ansatte skal gå igennem
kontaktpersonen (Thyra)
6) Nyt fra medarbejderrepræsentant.
Minikonfirmander afsluttedes med krybbespil i Kirken; starter op igen den 22/1.
Babysalmesang starter igen den 24/1.
7) Nyt fra sognepræsten.
Nyt fra præsten til menighedsrådsmødet d. 3. januar 2019
Kollektliste:
Michael efterspørger en kollektliste (en liste over, hvad indsamlingen i kirkebøssen går
til) til annoncering fra prædikestolen og i kirkebladet.
Michael laver forslag til en liste.
Elektronisk fælleskalender:
Michael ønsker at oprette en elektronisk fælleskalender, som kirkens medarbejdere og
Kirkernes hus har adgang til – evt. også en repræsentant fra menighedsrådet. Den
restriktive adgang skal afspejle, at kalenderen vil indeholde personoplysninger som navne
og kontaktinformationer på dåbsfamilier, brudepar og begravelsesfølger. Det foreslås
Google Kalender, hvis det er gratis, men Michael vil som sognenes fødte ITsikkerhedsansvarlige (kbf. sognepræst) undersøge sagen til næste møde og også tage det
op på næste medarbejdermøde, såfremt menighedsrådet godkender, at det er noget, vi
kan gå videre med.
Ok. Michael foranlediger.
Konfirmander:

Konfirmanderne begynder igen d. 9. januar i overensstemmelse med Hannerup kirke.
Michael efterspørger et rådighedsbeløb til konfirmandundervisning, herunder evt. indkøb
af gaver til konfirmander på konfirmationsdagen.
Michael har taget kontakt til Egeskov turistfart, der sørger for bustransport fra
konfirmandstuen til skolen efter endt undervisning. Regningen vil blive sendt til
menighedsrådet. Hvis menighedsrådet ønsker en anden løsning, er det naturligvis muligt.
Carsten fremsender budgettet til Michael, så han kan se beløbet, der er sat af til
konfirmanderne.
Michael ønsker menighedsrådets godkendelse af, at konfirmanderne kan deltage i nogle
af vinterens og forårets gudstjenester, f.eks. som oplæsere af ind- og udgangsbøn eller
tekstlæsning.
Ok.
Gudstjenestens liturgi:
Michael beklager indledningsvis, at han i juledagene har foretaget mindre ændringer i
liturgien. Fire ting har været ændret:
1) Den største ændring er, at epistellæsningen er flyttet til den i ritualbogen
foreskrevne plads inden trosbekendelsen. I stedet for udgangslæsning bedes
udgangskollekt (en afsluttende bøn fra alteret) i overensstemmelse med ritualbogen.
Årsagen er julens tekster, hvor epistellæsningen nogle dage er den primære tekst, der
prædikes over, f.eks. anden juledag, og den derfor har skullet læses inden prædiken.
Ok.
2) Der er indført et trefoldigt amen efter trosbekendelsen. Dette er et ønske fra
organisten, Peter, som Michael har efterkommet.
Ok.
3) Der er indført en kort nadversalme efter nadveren, således at menigheden får lov at
sætte ord på, hvad der er afstedkommet ved nadveren.
Ok.
4) Meddelelserne er blevet fremsagt fra prædikestolen af præsten og ikke af
kirkesangeren efter udgangsbønnen. Meddelelserne vil altid være et brud i
gudstjenestens liturgiske forløb, og det har været nemmere for Michael at give visse
beskeder selv i stedet for at lade dem gå igennem kirkesangeren.
Ok
Gudstjenesterne juleaften havde få yderligere afvigelser, men disse er at sammenligne
med familiegudstjenester.
Ok.
Michael foreslår, at der nedsættes et provisorisk liturgiudvalg, der diskuterer
gudstjenestens form og fremkommer med et forslag. Såfremt der ikke er stemning for
dette, foreslår Michael, at han selv ved næste menighedsrådsmøde fremlægger et forslag
til gudstjenestens form, som menighedsrådet kan vedtage eller forkaste.
Michael kommer med forslag, og vi finder derefter en dato, hvor vi diskuterer det i MR.

8) Nyt fra kirkeværge i Bredstrup.
Ingenting
9) Nyt fra kassereren.
Årsrapport er lavet. Kommer senere til godkendelse i MR
10) Nyt fra arrangement udvalg.
Fællesmøde mellem arrangementsudvalg, præst, Foredragsforening og
Sommerfestudvalg den 30/1 kl. 12.
11) Eventuelt.
Endnu intet nyt om sogneudvidelsen.
Næste MR møde den 21/2. Else Marie sørger for brød til kaffen.

Referent: Else Marie Vind.

