Referat fra Menighedsrådsmøde 22.11.2018.
Deltagere: Jørgen Dalsager, Sonja Tougaard, Lone Bjerre, Aksel Christiansen, Niels-Peter Jacobsen
og Sisse Falkencrone (partiel referent).

1) Referat godkendt enstemmigt.
2) Dagsorden godkendt med tilføjelser under evt.:
Juleaften.
Nytårsgudstjeneste søndag 30.12.18
Underskrift på kontrakt ST / SF.
3) Evaluering af sogneaften.
I forhold til planer og intentioner var det et lille fremmøde, vi var 16 personer.
Det er klart vanskeligt at få ønsker til og skabe en debat om menighedens rolle og
sognets fremtid. ”Det virker jo godt” og ”Kirken er der, hvis man har brug for den” .
Vi vil gerne blive ved med at afholde sogneaftener, men det er klart, at indholdet skal
have enten lokalhistorisk sigte eller vi skal finde en foredragsholder, som kan
inspirere og gøre os klogere, indenfor emner som kirke, menighedsarbejde,
lokalhistorie ell. lign.
Vi vil spørge deltagerne i sommerfesten 2019 om deres meninger og forslag og selv
arbejde videre med nogle ideer bl.a. forsøge at få Brdr.Nielsen I/S til at fortælle deres
historie.
Enighed om, at vi bedre kan skabe en mere nærværende og intim stemning, hvis vi
afholde fremtidige sogneaften under mere private former, f.eks. i Arken, i AC. Festsal
eller privat.
Vi vil gerne bruge lokale leverandører og have maden fra vort lokale cateringfirma.
4) Diverse valg:
Genvalg af alle.
5) Kirkernes sociale arbejde:
Vi har fået en opfordring til at deltage Viborg Menighedspleje. Vi har for nyligt
etableret en lokal ”Hjælpekasse” i pastoratet og MR vil gerne beholde den ordning og
tror, at det bliver nemmere, at indsamle midler og hjælpe, når det foregår helt lokalt.

6) Kyndelmissegudstjeneste.
Mai-Signe og Bjørk Bjerge står for det musikalske islæt. Alt bliver, som det plejer og
alle er klar.
7) Mødekalender 2019
31.1. 18.00 menighedsrådsmøde – 19.00 medarbejdermøde.
JD laver og udsender dagsorden, AC forbereder medarbejder-delen og SF sørger for
mad.
28.3. 19.00 Godkendelse regnskab.
6.6.

17.00 Kirkesyn. Godkendelse Budget 2020. JD Vrå

12.9

19.00 Arken

7.11

18.00 Endeligt budget og ordinært møde. SF Pederstrup

Sogneaften
8) Nyt fra
Kirkeværge – orienterede om problemer med byggetilladelse (fredning)
Aktivitetsudvalg – netop afholdt koncert v/ Jette Torp
9) Evt.
Juleaften: AC er brandvagt. Alt er klart.
Nytårsgudstjeneste: ST sørger for champagneglas, SF køber champagne og
kransekage. Forventer 30 kirkegængere.
SF underskrev kontrakt.

Pederstrup, 24.11.18

