Vamdrup Menighedsråd
Menighedsrådsmøde den 20. august 2015 kl. 1900 i Kirkehuset
Sangvælger:
Referent: Olav Lynggaard
Deltagere: Jens Kock (JK), Anni Aarestrup (AAa), Poul Tegllund (PT), Michael Hjort (MH), Bjørn Laursen (BL), Olav Lynggaard (OL), Kathrine Føns
Schultz (KFS), Inga Juhl Nielsen(IJN), Christina Graversen (CG), Birtemarie Sørensen (BS), Jens Henrik Kristiansen (JHK), Maria Dusgaard König
(MDUK) og Lis Andersen (LA).
Afbud:Inga Juhl Nielsen, Birtemarie Sørensen
Oprydning: Bjørn Laursen, Kathrine Føns Schultz

Pkt.

Dagsorden

1
Godkendelse af
1900 dagsorden
2
Meddelelser fra
1902 formanden

Oplæg

Referat/beslutning
Pkt. 16 flyttes til næste møde.

1) Stiftsdag 4/9, yderligere tilmelding, JHK og KFS BL, JK og OL deltager også.
deltager
2) Bredt møde om folkekirken planlægges i 2016 af
landsforeningen
3) Invitation til reformationsseminar 2/10 i
Haderslev, sidste tilmelding 23/9, deltagelse er
gratis
4)Seminar om radikalisering og voldelige hellig
tekster. 29. okt. 1600-1930, deltagelse gratis. Se
yderligere på Stiftets hjemmeside
5) Opfordring til økumenisk markering af
reformationsjubilæet
6) Kirkensforum.dk messe i Fredericia 25.-26. sept.
Fokusområder: Ældre og demente, Fremtidens
kirkegårde og Restaurering og kunst i kirkerne

Ansvarlig

3
Ny nadverliturgi
1905 Et års prøveperiode

Forslag/korrespondance med biskoppen sendes
separat

Rundsendt materiale fra biskoppen omkring
nadverritual, som godkender en prøveperiode på
1 år på et nyt blev ritual. Snakken omkring dette
tages op igen i gudstjenesteudvalget.

4
Udvalg til indretning af
1915 nye kontorer i
præstegården

Evt. nedsættelse af udvalg til indretning.

Medlemmer: 3 stemmer for senere nedsættelse af
udvalg – 6 stemte for nedsættelse af udvalg på
dette møde.
Forslag vedtaget: 2 medarbejdere (vælges),
bygningsudvalget og 2 øvrige fra MR (CG og
OL)

5
Præsterne
1925

MDUK: Ny klub HB7 startes for unge i Hjarup
JHK: Erfa-gruppe vil gerne have lov til at
anvende Kirkehuset - godkendt.
Nyt indsamlingsprojektet Lys og liv i
Mellemøsten (SAT-7) blev præsenteret med ny
projektfolder. Ved høstgudstjenesten 13/9 vil der
under kaffen blive orienteret om det.
Konfirmandstart er d. 30.08 ved JHK

6
Økonomi
1935

Gennemgang af kvartalsrapport per 30/6

Er fremsendt

7
Kontaktperson
1940

Provstiets brug af Vamdrups organist til
salmesangsprojekt

Godkendt at Maren bruger timer på det.
MH skriver til provsten, at hvis
arbejdssituationen for organisten ændres, tages
det op igen.

I forbindelse med provstiets skole-kirkesamarbejde
(SKIK) har organist Maren Frost de sidste par år
medvirket som kapelmester ved det store
salmesangsprojekt, hvor alle provstiets skoler
deltager.
Det er et arbejde, som SKIK og undertegnede er
meget glad for, at Maren har villet påtage sig. Det
indebærer, selvfølgelig at Maren lægger

arbejdstimer i projektet, og når jeg skriver til dig, er
for at gøre opmærksom på, at skulle der f.eks. være
brug for, at gøre aftale med Maren om en ekstra
fridag og der i Vamdrup som følge deraf brug for at
dække ind med vikar, vil der i provstiet være
forståelse for den ekstra udgift.
Hvis menighedsrådet ser andre vanskeligheder i den
ordning, må I sige til, for vi vil meget gerne at
Maren fortsat vil og kan påtage sig opgaven.
Med venlig hilsen
Grete Wigh-Poulsen
8
Kirkeværge
1950

Forpagtningskontrakt modtaget retur fra provstiet

Kontrakt på kirkejord er underskrevet for de
næste 5 år.

9
Medarbejderrepræsentant Ingen bemærkninger fra personalet
1955
10
Bygningsudvalg
1957

- Orientering om tårnrenovering

- Orientering om ny præstebolig

Orientering fra Hans Lund omkring tårntag –
vedtaget at sende anmodning til provstiet.
Murankre udskiftes – er indeholdt i tilbud.
Orientering af Kathrine om status
Rejsegilde ca. 13/9 og der kommer referat fra
Jens Feldthaus. Efter debat omkring deltagelse af
kirkeværgen i bygningsudvalgsmøde skal der
henstilles til referat d. 19/1-2013

11
Børn- og Ungeudvalg
2015

Orientering om event 19/9
Se også udsendt referat fra sidste møde

B&U event – emne: Lys
1.-6. klasse indbydes. Arrangement fra 10-14
Skal vi med i Handelsforeningen? Ikke
tilslutning til det men gerne et samarbejde

12
Ansøgning til
2020 provstiudvalg

AV udstyr til kirkehuset

JHK: orientering om problematik omkring
løsning. Forslag til skærm mod Vestergade med
VG projektor. Mod øst bruges væg som lærred
og projektor i loft, kan sammenkobles med

skærm mod syd. Ca. 75.000 incl. montering.
Endelig løsning tages op på næste møde.
Ansøgning sendes derefter til provstiudvalget.
Orientering om løsning i kirken.
2030 Pause

Fra 21.06 – 21.26

13
Deltagelse i Udadvendte
2045 arrangementer

1) Foreningernes dag, Arena Syd 29/8 kl. 14-16
2) Julemessen

14
Opnormering af Kirke2100 kulturmedarbejder
stilling

Opfølgning på/resultat af ansøgning til KFUM
fonden

OL: Har fået oplyst d.d. at de giver 20.000,- til
vores ansøgning. Tages op i B&U udvalget.

15
Fællesmøde med Hjarup
2105

Forslag til emner.
Menighedsrådsvalg?

Debat om separat fremsendt oplæg sættes på om
Ledelse og samarbejde i fremtidens kirke.

16
Ledelse og samarbejde i
2115 fremtidens kirke

Debat om separat fremsendt oplæg.

Udskydes til næste gang

16
Eventuelt
2130

Husk: julefrokostudvalg vi skal have lavet et
program.

MDUK forlod mødet kl. 2225
Afslutningstidspunkt: 22.35

