
Referat af Menighedsrådmøde den 3. Dec. 2020 i Vigersted sogn


Referent: Janne


Deltager:

Bjarne Kristensen, Søren Hansen, Uffe Larsen, Karina Dall, Mie Jeppesen, Mia Engsager, Peter 
Gylling, Jørgen G. Nielsen, Martin R. Henriksen, Janne H. Kristensen


1) Godkendelse af referater og dagorden.

	 Dette gøres uden yderligere kommentar.


2) Post og meddeler siden sidst ved formanden.


	 1. Mie Jeppesen ( vores vikar præst ) bydes velkommen. Mie er nu menig medlem af 
meninghedsrådet. 

	 2. Mie er allerede startet konfirmandundervisningen, både i Vigersted og Kværkeby. 
Konfirmanderne undervises onsdag i Vigersted ( i forsamlingshuset )og torsdag i Kværkeby, 
opstart i det nye år er den 13-14 januar 2021. Mie vil gerne have Mia med til undervisning, når det 
kan lade sig gøre, både til musik og sang, men også for at lette tilgangen til de unge.


Mie og Mia vil prøve at få samarbejdet med børnehaven igang igen.


	 3. Bjarne informere om, at han har talt med Yvonne, der blev valgt ind  i menighedsrådet 
ved sidste valg. Yvonne har desværre ikke modtaget mails om indkaldelse til møde, da 
mailadressen er blevet skrevet forkert. Yvonne er meget støt over ikke at have modtaget mails, og 
ønsker at træde ud af rådet.

Jørgen bliver derfor menig medlem i stedet for suppleant i rådet. Uffe og Bjarne vil sørge for at 
diverse papir bliver rettet til.


	 4. Lokalnyt

	 	 a. Er blevet omdannet til forening.

	 	 	 Formand: Asger ( stedfortræder for Anne-Marie )

	 	 	 Næstformand: Berit

	 	 	 kasserer: Marianne

	 	 	 Menig medlem: Bjarne

	 	 b.	 Deadline: 27/1, 21/4, 28/7, 26/10 2021

	 	 c.	 Ansvarlig for kirkestof til Berit bliver Karina


	 5. Kurser

	 	 20. januar, for nyvalgte MR medlemmer( deadline 4 Jan.) : Karina, Jørgen, Bjarne 	
	 	 og Janne

	 	 22. Februar, for formænd og næstformænd : Bjarne

	 	 11. Marts ( DAP ): Bjarne, Uffe, Karina og Janne


	 6. Adventsvideoer: Lille reklame fra Mia


3) Økonomi:

	 Diverse papir underskrives.

	 Kvartalsregnskab kommer senere.


4) Personalegruppen:

	 Gitte har sagt op. Foreløbig ingen erstatning for Gitte. Mia siger til hvis hun ønsker hjælp, 	
	 nu og senere.

	 Karina sender svar til uopfordret ansøgning.


5) Tanker:




	 Bjarne vil gerne holde afsked med tidligere medlemmer af menighedsråd ( Asger og Lena ), 
	 tidspunkt kan pånærrende tidspunkt ikke fastslås. Asger og Lena får et takke/ 	 	 	
	 farvel brev fra Bjarne.

	 	 	 

	 Der sendes julekort til Anne-Marie. Ansvarlig: Janne

	 Velkomst chokolade til Mie. Ansvarlig: Janne


6) Arrangementer:


	 Jane & Shane koncert 23 / 1 - 21 ( Denne koncert bliver nu rykket til foråret )

	 Juleaften gudstjeneste: Mie gennemgår gudstjenesten der vil tage ca. 1/2 time. Mia har 		
	 hyret en trompetist.

	 Der tales om hvilke muligheder der er for at gennemfører gudstjenesten, så de 	 	 	
	 pågældende COVID-19 regler følges. Bjarne undersøger tjenesten: pladsikirken.dk

	 Der bliver skrevet i lokalbladet og på Facebook.


	 Annoncering til fremtidige arrangement ift. plakater og stander til byen. Janne vil 		 	
	 undersøge evt. muligheder. 


7) Kirken og kirkegården:

	 Kirkegårdsudvalget: Søren, Jørgen og Janne

	 Peter overtager jobbet som Kirkeværge efter Søren. De søger selv for at mødes til en 	 	
	 overgivelse.

	 Søren og Peter skriver vedtægter, ift. kirkeværge der ikke er medlem af menighedsråd, og 	
	 vedtægter for kirke- og kirkegårdsudvalg.


8) Præstegård:

	 1. Præstegårdsudvalget består nu af Søren og Bjarne. På længere sigt, kan vi prøve at 	 	
	 ændre 	vedtægterne ift. hvor lang tid man skal sidde i udvalget.

	 2. Søren informere om præstegårdssag.

	 3. Godkendelse af tidsestimat besluttes entalligt af rådet.


9) Aftale med forsamlingshus:

	 Aftalen udløber 31/ 12-20

	 Der gennemgås priser for leje af forsamlingshuset.

	 Der prøves om det er muligt at afholde MR-møder i Kværkeby ( Det røde hus ), for at spare 
	 penge.

	 Det vil prøves, at søge penge til dækning af udgifter, fra provstiet.


10) Hjemmeside:

	 Churchdesk ophører pr. 31/12-20 ! Vi har en snak for og imod. 

	 Bjarne vil tage en snak med Martin ( Kværkeby ) om de ønsker at bevare dette eller ej.


11) Forretningsorden udsættes til næste møde.


12) Kommende mødedatoer:

	 14. Januar

	 10. Februar 

	 10. Marts

	   8. April

	   6. Maj

	   2. Juni


http://pladsikirken.dk

