Vinderslev Menighedsråd
Menighedsrådsmøde 11/10 2017 hos Anne Grete og Jens. Mausing Skolevej 13. Kl. 19.00
Nr. 100
Til stede: Jens Stenholt, Birgit Thomsen, Søren Holm, Jens Larsen, Lisbeth Christensen, Anni Lolk,
Uffe Hansen, Mikael Holst Kongensholm og Knud Friis (ref.)

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden.
Vi putter “Visioner” ind under punkt 3. Dagsorden godkendes.
2. Siden sidst:
Høstgudstjeneste: Høstoffer på 6565, - kr. Flot pyntet kirke. Dejligt med deltagelse til kirkefrokost,
knap 70. Banneret er blevet rost.
Sogneaften om Luther. Spændende aften. Velforberedt foredrag.
Opstart konfirmander: 3 stk. Ikke mange, men det går fint. Foregår i Vinderslev, og Mikael prøver at
inddrage dem i gudstjenesten. Derudover inviterer Mikael menigheden med til morgenandagt om
onsdage. Mikael har haft gruppen med til konfirmandlørdag i Hørup.
Nyt klaver. Bærbar. Har sin faste plads i kirken, så den kan afveksle orglet ved gudstjenester. Der er
tilkøbt diverse tilbehør. Vi er vejledt i, at den kan holde til skiftende temperatur. Samlet pris 20.000.
Det lykkedes at få en pæn rabat. Det gamle klaver er solgt til privat køber.
3. Meddelelser:
Præst:
Mulighed for druesaft til nadver? Først og fremmest af hensyn til børn. Beslutning: Vi vil fremover
have to slags til Familiegudstjenester, som er høstgudstjenester og minikonfirmandafslutning.
Børnegudstjeneste d. 24/12 om formiddagen:
Det er foreslået af en forælder. Vi vil prøve det, med start kl. 11.
Stillegudstjenester til januar Og februar:
Mikael orienterede om to kommende aftengudstjenester.
Minikonfirmander:
Skal starte i uge 2. Mikael er ved at forberede, indkalder mennesker, der skal involveres.
Kirkemusikalsk legestue:
Mikael har aftalt med Melissa fra Dagplejen, at næste hold skal starte efter påske. Det er for 1-3
årlige, og hvis forældre til børn i denne aldersgruppe gerne vil deltage er de velkomne.
Visioner:
Vi gennemgik to punkter: Gudstjenesten og dåbsoplæring i familierne. Mikael skriver visionerne ind
i et skema, som senere skal sendes til Stiftet.
Formand:

Hvad synes præsteparret om deres midlertidige bolig? Mikael svarer, at det er fint. Vi taler samtidig
om hvad vi kan gøre for at få bevægelse i byggesagen. Vi aftaler, at Jens Stenholt skal tage kontakt
til Svend Erik (Formand i Hinge)
Kasserer:
Almindelig orientering om regnskab:
Sidste års regnskab er returneret fra Stats-revisor. Jens oplyste om “punkter uden bemærkning”, samt
om konklusionen der siger, at regnskabet er godkendt, og uden kritiske bemærkninger.
Vi aftaler at fastsætte honorarer til rådsmedlemmer på næste møde.
Lokalbladet har modtaget og takket for penge.
Øvrige udgifter blev nævnt. Kassebeholdning blev oplyst.
Kirkeværge:
Vinduer i kirken: Er nu repareret, fint resultat.
Kalkning af kirkerum udsat: Grunden er, at vi har fået oplyst at Nationalmuseet skal lave rapport
forinden. Vi beslutter derfor at bestille denne rapport. (Som vi i øvrigt forventer, bliver gratis for os).
Kontaktperson:
Gravermedhjælperstilling:
Tak til Helle Frølund for hendes arbejde ved Vinderslev Kirke i 4 1/2 år.
Fra 1/10 2017 har vi ansat Uffe Hansen som ny gravermedhjælper. Uffe overtager CD kopiering og
hjemmeside, samt hjælp med minikonfirmander. Der er udarbejdet ansættelsesbeviser og de blev
rundsendt og godkendt. Uffe er valgt som medarbejderrepræsentant i menighedsrådet perioden ud.
Morten og Uffe deltager i et et-dags grandækningskursus, i Grønbæk.
Der indkaldes til det årlige medarbejdermøde 15.11 kl 16. Mere info kommer senere.
Lisbeth har været til erfamøde 2.10. En god, oplysende aften. HR konsulent Kirsten Lund fra
provstiet deltog.

Medarbejderrepræsentant:
Morten er glad for sin nye medhjælper. Uffe er glad for sit nye job.
Der er indkøbt løvblæser. Pris 3.000, - kr.
Der udvikles på at grandække ved hjælp af net, hvilket både kan være effektivt samt godt for
arbejdsmiljøet.
4.

Evt.
Næste sogneaften:
Er i støbeskeen. Lisbeth byder velkommen.
Måske kirkekaffe 7.1.
Jens og Jens tager til kursus for menighedsråd 13.11. Lisbeth overvejer.

