Egense Menighedsråd
Indkaldelse til menighedsrådsmøde
den 11. juni 2019 kl. 18.00 til ca. 20.30

Blad nr . 2019-7 A
Konfirmandstuen Egense Præstegård
Fællesspisning ca. kl. 17.30

Formand Kirsten Aaselund

Dagsorden
Pkt. 1 Godkendelse af indkaldelse og dagsorden

Beslutning
Tilstede: Karina, Alexandre, Jonna, Christian, Peter,
Kirsten, Birthe og stedfortræder Niels Erik
Afbud: Knud Have og Torben Poulsen.

Pkt. 2 Godkendelse af tilrettet budgetbidrag 2020
Ad 1 Godkendt
Pkt. 3 Finansiering af udvidelse af køkken til
godkendelse. Peter fremlægger forskellige modeller
Pkt. 4 Drøftelse af Kapellets renovering
Pkt. 5 Gennemgang af Fælles samarbejdsaftalen for
kirkegården. Samarbejdsaftalen læses – obs på regler
for prisstigninger. Er der regler for prisstigninger?
Samarbejdsaftalen er vedhæftet. Referat fra mrmødet den 13.02.18 vedr. lønpulje er vedhæftet.

Pkt. 6 Bo Nissen søger om at bruge Egense Kirke til
”Bøn i bevægelse”
Bo´ Ansøgning:
Jeg vil gerne søge om at bruge Egense kirke til Bøn i
bevægelse en gang om måneden, med start i september
2019 . Tidspunktet vil være 17:00 til 18.30 på en
hverdagsaften, evt. torsdage, så det ikke kolliderer med
evt. aften arrangementer. Juni til august holder vi
sommerferie. Jeg står selv for arrg. Uden brug af andet
personale.
Bøn i bevægelse er et forsøg på at få kroppen med i vor
kristne spiritualitet. Det er inspireret af langsomme Chi
Gong bevægelser, hvortil man beder enkle Kristne bønner.
Jeg har været under uddannelse hertil i 5 år, 2
weekendkurser hvert år, og har undervist i det i 5 år.
Bøn i bevægelse foregår i ca. 10 kirker i Danmark, og er i
kraftig vækst. Vi støttes i at uddanne os af det kristne
missionsselskab Areopagos (tidligere Buddistmissionen),
som bl. a. arbejder for kristendommens udbredelse i Kina,
og har været aktiv i ca. 100 år.
Hvis rådet og præst ønsker yderligere information om bøn i
bevægelses arbejde kan i Google det. Vi er også på
Facebook.
Venlig hilsen Bo Nissen

Pkt. 7 Drøftelse /ideer til logo for kirkerne
Logo skal anvendes ved annoncering- for dermed
at blive kirkernes kendetegn.

Ad 2 Budgetbidraget for 2020 er indberettet (CVR-nr.
21639214, budgetbidraget afleveret den 12.06.2019 og kl.
16.55)
I overensstemmelse med det gennemgåede og tilrettet
udkast på senest menighedsrådsmøde.
Ad 3 Formanden for præstegårdsudvalget har mandat til
at drøfte/forhandle/ beslutte finansiering af udvidelse af
køkken med det samlede præstegårdsudvalg.
Ad 4 Der rettes skriftlig henvendelse til Stiftet
vedrørende snarlig afgørelse. Kirsten og Christian sørger
for dette.
Ad 5 Formanden meddeler det fælles kirkegårdsvalg at
punktet bliver drøftet på næste mr- møde.
Ad 6 Der er flertal i menighedsrådet for at godkender en
prøve periode på 9 måneder. Karina Aallmann deltager de
første tre gange.

Ad 7 Drøftelse af logo. Menighedsrådet indstiller at
viderefører den oprindelig annonceringsformat. Punkt til
fællesmødet.

Pkt. 8 Tilmelding til budgetsamråd den 28. august
.

Ad 8 Christian, Peter, Kirsten og Birthe deltager

Orientering:
Pkt. 9 Orientering fra formand og udvalgene:
Pkt. 10 Orientering fra præsterne
Pkt. 11 Meddelelser i øvrigt
Pkt. 12 Eventuelt
Kommende møder 2019:
Den 11. juni og menighedsmøde
Er planlagt
Juli – sommerferie
Den 13. august
Den 10. september
Den 8. oktober
Fællesmøde den 22. oktober
Den 12. november
December fri

Andre møder og arrangementer:
Budgetsamråd: onsdag den 28. august kl. 19.00 i
Fredens sognehus
Ærtekonvent: fredag den 20. september kl. 16.30
Brobyværk Kro Foredragsholder Bertel Haarder
Syn af kirke/kirkegård og præstegården ?
Senest 1. oktober skal provstiudvalget have modtaget
synsudksrifter.

Møder 2020
Den 12. maj 2020:Orientering om menighedsrådsvalg

.

Ad 9 Præstegårdsudvalget. Drøftelse af udkast fra Asger
Gewecke vedr. opdeling af ejendomme. Punkt til næste
mr-møde.
Ad 9 Invitation til fælles studietur den 1. september
sendes til alle senest den sidste uge i juli.
Ad 9 Husk at svare på mails!
Ad 10 Smuk 4. maj gudstjeneste
Andagt v. Karian Aallmann i Løgum Kloster ved
sogneudflugten.
Ad 11 Næste møde den 13. august 2019

