Vojens, den 28. februar 2019

Referat af offentlig menighedsrådsmøde
i
Vojens Sognegård

Onsdag den 27. februar 2019 kl. 14.00
Dagsorden

Beslutninger

Underskrift af
protokol
fra sidste møde

Underskrevet

Sager til
beslutning
1

Godkendelse af
dagsorden

Godkendt

2

Meddelelser fra
præsterne

Se vedlagte bilag fra Ditte Freiesleben

Idéer/forslag

Ja

Skal vi tilbyde lokale
kunstnere, at de kan
have deres kunst
hængende i Vojens
sognegård evt. og med
fernisering?

Positiv-det skal på
facebook.
Der skal laves en
folder. Det skal på
hjemmesiden. En
pressemeddelelse.
Man skal ansøge
om det, så vi ikke
får noget
rædselsfuldt op.
Det er på ansvar.
Ditte tovholder.
En fremtidig
foredragsholder.

Nej Beslutter
næste gang

Andet

Børnegudstjenester:
Hvor mange
spaghettigudstjenester
skal vi have per
halvår?
Hvor mange
børnegudstjenester på
højmessens plads?
Skal vi have
børnegudstjeneste og
efterfølgende
tøndeslagning til
fastelavn?
Familiegudstjenesten
om formiddagen d. 24.
12. Vi kunne fast have
orgeldrengene på
den?
Hvor meget må
musikskolen bruge
kirke – vi vil gerne
indlede et samarbejde
med dem.

Aftenmusik. Var det
noget at have en
månedlig torsdag
aften i kirken som
hedder noget end
gudstjeneste, hvor der
er musik en fra sognet,
som fortæller noget.
Varighed, ca. en halv
time.
Jeg vil gerne til
budgettet
foreslå/ønske, at der
bliver sat penge af til
solister m.m. til evt.
aftensang og til
festliggørelse af
gudstjenster
Vi har to kor, som
bruger mange
ressourcer. Var det
noget, at de havde et
fastlagt antal gange

Fastelavn ?
Hvad er der
ellers i byen.
Det skal
undersøges
først. Skal vi
gå sammen
med Q 8, som
kan komme
med slik.
Spørg også
handelsstand,
måske kan vi
splejse.
Ja kl. 13.00 i
stedet alm. Gudst.

Vi spørger, hvad
de kunne tænke
sig, og forholder
os til det. Hvis de
skal have nøgle, så
skal de have
ansvaret.

Positiv.

Pigekorene skal til
Maugstrup og
Jegerup.
Vi bliver nødt til at
se tiden an.

Præster
Hvor
mange
penge
har vi
til det.

om året, de skal
optræde?
Vojens koret skal
knyttes til organisten.

Spørg Lena om
det har interesse.

Hvad med en årlig
fællesgudstjeneste,
som går på omgang
mellem kirkerne med
kor og alle præster
osv. (Tages med på
fællesmøde)

3

Evaluering af
eventuelle aktiviteter

Intet

4

Fremadrettede
aktiviteter

Ved kirkekaffen den 10. marts sættes der et bord op foran prædikestolen.
Formiddagshøjskole den 12. september kl. 10.00.
Foredrag ved Preben Holmberg.
Emnet: fra arbejdsdreng til tøjhandler.
Preben Holmberg har ansvaret for sogneudflugten i september måned.
Udflugt med tresognspastoratets medlemmer og personale med
ægtefæller er planlagt til den 5. oktober.
Næste aktivitetsudvalgsmøde er den 4. juni kl. 14.00
Det planlagte møde den 28. marts er aflyst

5

Årsmøde på Nyborg
Strand
Tilmelding m.m.
Bilag vedlagt
6 Tilmelding til kursus
om Personale Politik
Tirsdag den 12. marts
kl. 18.00 -21.00
På Folkehjem, Aabenraa
Bilag vedlagt
7 Evt. tilmelding til
konsulentrunde
Tirsdag den 23. april
eller onsdag den 24.
april 2019
Bilag vedlagt

Borghild Larholm, Preben Holmberg, Ruth Jespersen, Vinnie Jensen
deltager i årsmødet på Nyborg Strand den 10-12 maj 2019
Bliver tilmeldt den 28. februar
Lene Johansen og Vinnie Jensen tilmeldes
Preben Holmberg og Anne Lise Borch er tilmeldt

Vojens Sogn kommer ikke med i denne konsulentrunde, men provsten
har meddelt, at han kommer på provstesyn.

8 Væltede træer i skoven Blæsten har væltet 12 træer i skoven.
Skovkonsulenten har foreslået, at lade resten af træerne blive stående.
Finn Lykkeskov orienterede om artiklen i Jyske Vestkysten angående de
fældede træer foran kirken.
Træerne er ikke blevet fældet på grund af rågerne, men fordi de var syge.
Finn Lykkeskov har henvendt sig til avisen, som vil
beklage artiklen.
9 Nye fliser ved
indgangen til
de ukendtes grav
Indhentes tilbud til
projektet
10 Forespørgsel fra
Lokalhistorist
Forening om et
arrangement omkring
Vojens kirke og
kirkegården
Bilag vedlagt
11 Referat fra
generalforsamlingen i
Den Sønderjyske
Forening den 5.
februar
Bilag vedlagt

Der er indhentet to tilbud på henholdsvis kr. 126.000,00 og kr.
113.000,00.
Tages op i kirkegårdsudvalget

11a Mail vedr. Vojens
korets julekoncert
Bilag vedlagt

Ved fremtidig julekoncert i kirken med Vojens koret sættes der lys op
ved bænkene og adventskransen vil blive tændt

Vi godkender forespørgslen

Orientering

Orienteringssager
12 Orientering af
kirkebladsudvalg

Der er aftalt kirkebladsudbringning i Vojens Sogn med Canada drengene
og KFUM spejderne.
Pris pr. blad er kr. 1,50.
Lone Lundsgaard orienterede om andre muligheder i stedet for
kirkebladet.
Kirkebladsudvalget tager det med på næste kirkebladsudvalgsmøde og
sættes efterfølgende på som punkt ved tresognspastoratsmødet

13 Orientering af
kirkegårdsudvalg

Intet

14 Orientering ved
formanden

Intet

15 Orientering ved
kontaktperson

Intet

16 Nyt fra medlemmerne

Orientering vedr. kalendersystemet KABOO

17 Eventuelt

Intet

Lukket møde

Dagsorden

Beslutninger

1

Orientering af kontaktpersonen

Intet

2

Eventuelt

Intet

Ref. Gunvor Steensbeck Hansen
Følgende deltog:
Finn Lykkeskov, Preben Holmberg, Lene Johansen, Ruth Jespersen, Britta Skovgård-Simonsen,
Vinnie Jensen, Borghild Larholm, Ditte Freiesleben, Lone Lundsgaard
Medarbejderrepræsentant: Anna Lise Borch
Fraværende med afbud: Niels Dalsgaard

