Fælles menighedsrådsmøde for NØrbæk, Sønderbæk, Læsten og Fårup sogne
Tirsdag d. 21. september 2021 ka. L9-2L, derefter kaffe (Fårup)
Kirkehuset i Sønderbæk, Reistrupvei 4
Dagsorden: 21,19 2O2L

Referant:
Deltagere:

Referat:
Malene Norsgaard
NØrbæk: Niels Rubach J@rgensen,
Kirsten Frigaard Nielsen, Anna
Louise @stergaard, Lene

Blinksbjerg,
SØnderbæk: Eva Brandstrup,
Malene Norsgaard, Eva Thomsen,
Pernille Onsild J ustesen,
Læsten: Jytte Nielsen, John Dybdal,
Hanne Kahr, Solveig Frank,
Fårup: Steen Bundgaard, Aksel
Bonne Jensen, lnger-Lise MØrup,
Kim Petersen
Præsten: Anne Regitze Nieling

Medarb. rep.: Susanne Ørting
(suoo.)

Fraværende: med afbud

Lene Bak Hansen
Else Søndergaard

MØdeleder og Ordstyrer:
1.

Genopfriskning af div praksis.
Mødeindkaldelser - mails.
Adm. Af fælles udgifter
Kommandovejen ift. Kirkelige
tjenester.
Mm (KFN)

-

Bjarne Madsen
Jette Dideriksen
Kirsten Frigaard Nielsen

- Når der skrives mail ud, ønsker
afsender at man lige får en "ok"
med at det er modtaget.
- Ad ministration af fællesudgifter:
Poster ved r. konfirmationer,

fællesmøder, det er Nørbæk der er
hovedsogn, som skal have disse
regninger.
Poster der er fælles udgifter - eks.
Kirkeblad, administrere Læsten.
Tjek seddel om hvor det skal
sendes hen - Administration for
Purhus Pastorat.
-Kommandovejen - Det er vigtigt at
det er den korrekte person som
tages kontakt til.

Bestemt

/

Ansvarlig

Organisten

-

Læsten

Gravere + medhjælper Sønderbæk, for Nørbæk,
Sønderbæk
Sanger, Graver - Fårup

2.

Præstegårdsudvalg (JN)

Nørbæk- Lene Blinksbjerg, Kirsten
Frigaard Nielsen
Sønderbæk - Eva BrandstruP,
Pernille Onsild Justensen
Fårup - Aksel Bonne Jensen
lnge-Lise MØrup
Læsten- Jytte Nielsen, Else
Søndergaard

Vedtægter fremlagt og
underskrevet.

3.

Orientering om Synsrapport fra
præsteboligen. (JN)

Provstesyn iJuni mdr.
Fremlagt.
Se

formands referat hvilke ting der

skal udbedres.

4.

ANR ønsker fritagelse fra

gennemgang af økonomi på
møderne.
Rækkefølge på dagsorden.

5.

Aktivitetsudvalg
Hvilke a ktiviteter ønskes?

Fremlagt og taget til efterretning.
Det enkelte menighedsråd kan
aftale med Præsten om
rækkefølgen på dagsorden.

Vi skal have nedsat et
aktivitetsudva lg.
NØrbæk - Lene
Fårup - lnge-Lise
SØnderbæk - Eva T.
Læsten - Hanne

Samt Præsten.
Næste møde -

Det enkelte MR

6.

"Kirkeannonce" i Landsbyerne.
Formen, pris mm. (JN)

Annoncerne har været forskellige,
hvilken Ønsker vi at fortsætte med?
Selve annonce kan hænge iSpar
Fårup, samt ved kirkerne fra den

digitale udgave.

2/3 annonce /

2 spalter blev

godkendt.
Hjemmeside - blev diskuteret, om
man skal have forside "ryddet" op.
Pernille, Malene og Anne Regitze,
kommer med forslag og tager det
med tilformandsmøde.

7.
8.

Alle har adgang.

Kirke.dk

Alle har adgang.
Nyt fra præsten

(SB)

Præsten

-

undervisning for

konfirmander, synes ikke rummet
er optimalt til det.
Ønsker det er primært er til
konfirmanderne.
Præsten skal komme med en liste
over hvad der ønskes, og tage
snakken med Sønderbæk.
Mangler en frivillig - må ikke tage
af sted med konfirmander alene.
Rådene anbefaler at Præsten tager

fat i forældrene.
fra Læsten er ikke afuisende
for at tage med igen.
Else

Der er stadig travlt med dåb og

vielser.

9.

Nyt fra sognene
Nørbæk
Sønderbæk

Nørbæk - Grundlovsmøde i
Præstegården, gratis kaffe og kage.
Det var hyggeligt og vil gerne gøre

Læsten
Fårup

det på den måde igen.
Næste år er taler - Jens Bak
Andersen.

Pernille, Malene, Anne
Regitze

d.2/tI - "hekse
forfølgelse" - bliver afholdt i
Foredrag

kirken.

-

Sognepræst Nana
Hauge fortæller om "lille hus på

Sønderbæk

prærien"
Læsten

-

Har sat lyst på kirken, så

den bliver belyst i vintertiden.
Fra kl 16.00-23.00, og igen 06.3009.00.
Høstgudstjeneste
bagefter.

-

med spisning

Har kor fra de 5 kirker ude.
Torsdag d. 18hI - Synger julen ind
- spisning af risengrød bagefter.

Fårup

10. Sognehus og samarbejde info.
Fælles menighedsmøde

foråret 2022. (KFN)

-

kalket kirken.

Nørbæk - kontakt til Arkitekt
Bruno, mht. udhusene til
forpagterbolig. Til et evt. sognehus.
Samarbejde

-

hvordan kan vi

mØdes?
Forslag - det årlige
menighedsmøde samlet. Evt. få en
ud med et oplæg. En kendt person.

11. Julefrokost for alle L9/11 2021kl
17.00 Læsten forsamlingsh us.

12. Næste fællesmøde:
Onsdag d.26172022
Formandsmøde:
Onsdae d.12/12022

Aktivitetsudvalget kigger på det.

Aktivitetsudvalget

Det er for alle i menighedsrådene
samt ansatte.

Eva B. og Hanne K

Noteret.

Der bliver lavet seddel
med tilmelding.

Besse dele kl. 19 ikirkehuset

13. Evt.
Fællesarrangement for
menighedsrådsmed lem mer,
præster og ansatte Tirsdag d. 5l1O
kl. 17-21- tilmeldine

Sønderbæk - 2
Læsten - alle mand
Fårup

Tit næste mØde står Læsten for forplejning.
Derefter:

-

Nørbæk

-

1

l\lørbæk-2

Sønderb-æk Fårup
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