Hovborg Menighedsråd

Hovborg
Menighedsråd
Formand
Næstformand
Kasserer
Kirkeværge
Sekretær
Præst
Medarb. Repr.
Regnskabsføre
r

Poul Hansen
Doris Jepsen
Erling Skovsgaard
Eva Burkal
Karin Holm
Helle Nørby Jensen
Mogens Frisgaard
Helle Schøler

Afbud:

Menighedsrådsmøde
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Referent: Karin

DAGSORDEN
1. Godkendelse af dagsorden
2. Gennemgang og godkendelse
af regnskabet for 2016 (Helle
S)

BESLUTNINGSPROTOKOL / REFERAT
Godkendt
Regnskabet gennemgået.

3. Evaluering af fællesmøde med
Lindknud og Brørup den 19.
januar, og fællesmødet med
Lindknud 4. februar

Fællesmødet med Brørup og Lindknud: Rådet håber på fortsat
godt samarbejde omk. Udflugt og Frivillig frokost.
Fællesmøde Lindknud/Hovborg d. 4. februar: Enighed om at
det var en god dag, og godt for nye rådsmedlemmer at blive
introduceret til de øvrige medarbejdere i Kirken.
Temaet omkring Diakoni med ekstern underviser:
Ikke så mange nye input. Der er enighed i rådet om at holde
opmærksomheden skærpet, så vi ikke overser steder hvor
diakoni kan komme til gavn.

4. Lørdagsdåb, hvordan
forholder vi os til disse i
Hovborg Sogn (Helle N)

Debat omkring Lørdagsdåb. Samme punkt præsenteres for
Lindknud Menighedsråd ved kommende rådsmøde.
Punktet tages op igen på næste rådsmøde.

5. Information vedr.
konfirmation (Helle N)

I år er der 21 konfirmander til forårets konfirmationer.
Størstedelen skal konfirmeres i Lindknud Kirke, som holder 2
konfirmationer, kl. 9.00 og kl. 11.
Der afholdes en konfirmation i Hovborg Kirke.
Punktet tages op på et fællesmøde med Lindknud.

6. Tilladelse til at bruge ”Den
nye aftale” i gudstjenesten
(Helle N)

Rådet er enig om, at tillade brug af ”Den nye aftale” i
gudstjenesten.
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7. Fejringen af reformationen,
bl.a. koncert 29. oktober kl.
19

8. Gennemgang af vedtægter
a. Forretningsorden
b. Sekretær
c. Kirkeværge
d. Kasserer
e. Regnskabsfører
f. Kontaktperson
g. Præstegårdsudvalg
h. Kirke- og kirkegårdsudvalg

Fejring med Koncert d. 29. oktober 2017 – medvirkende er
Løgumkloster Kor.
Fra 12. – 15. okt. 2016 afholder Stiftet folkemøde med mange
aktiviteter. Der er fremkommet yderligere forslag, som drøftes
senere.

Udsat

9. Kontaktpersonens opgaver i
forbindelse med
Udsat
medarbejderrelaterede møder
og arrangementer (Doris)
10. Deltagelse i ”Landsbydagene”
i august?

Overveje hvilket form/musik - punktet drøftes igen.

11. Ny dato for orienteringsmødet

Det er besluttet at datoen bliver d. 5. oktober 2017, med kort
gudstjeneste. Der er traktement i Huset efterfølgende.

12. Samarbejdet med Lindknud
Aftenhøjskole, forslag til
foredragsholdere (Helle N)

Der er forslag til foredragsholdere.
Kommer der yderligere forslag, kan disse mailes til Helle N.

13. Henvendelse fra Kirkens
Korshær vedr.
vandringsandagt (Helle N)
14. Logo til hjemmesiden.
(Lindknud foreslår det gamle
fra sidst vi var sammen

Udsat
Hovborg menighedsråd vedtager at bruge det nye logo.

Hovborg Menighedsråd

15. Eventuelt
Tværgående udvalg

20. april er der aftalt det 1. møde i Tværgående udvalg.
Referat fra mødet skal tilgå øvrige menighedsrådsmedlemmer i
de respektive menighedsråd.
Tværfaglig udvalg skal have et særskilt punkt på dagsordenen
fremover.

Arbejdsdag

Forslag om at Lindknud og Hovborg menighedsråd arrangerer
fælles arbejdsdag (tidsinterval ikke fastsat) - evt. en halv dag
hvor de to råd mødes om aktuelle arbejdspunkter.

Kirkekaffe

Opgaver fordelt.

Siden sidst:
Kirkekaffe:

Kaffe: Doris
Underskrift af beslutningsprotokol

Kirkelågen foran kirken bliver færdig før påske.
Lågen bag kirken færdiggøres efter påske.
26.3.2017 : Doris
16.4.2017: Eva
30.4.2017: Poul
14.5.2017: Doris
28.5.2017: Erling

