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Menighedsrådsmøde i Brørup
Sogn.
Tilstede: Inga Esager, Vibeke
Lyngby, Børge Jessen, Anna Marie
Erbs, Tage Nielsen (medarb.rep.),
Dagsorden
1. Bemærkninger til
dagsorden.
2. Regnskab: Behandling af
provstiets bemærkninger til
regnskab 2013.
3. Kontaktperson Inga Esager:
-organist: kursus+bænk kordegn: arb.tid+plads
4. Ny mandskabshus: møde d.
27/1-15 kl. 19 vedr.
indflytning/møblering/kommunikation osv.
5. Kyndelmisse og off. møde d.
1. februar: planlægning og
annoncering.
6. Præsterne har ordet.
-konfimandundervisning
-visitkort
-andet
7. Medarbejderrepræsentant
har ordet.
8. Byggeri
9. Eventuelt

Blad nr. 16
Formandens initialer:
hdhl
Beslutning
1. Dortea Nielsens udtrædelse af Brørup sogns
menighedsråd – tilføjes dagsordenen som pkt. 1a.
Formanden orienterer om nytårsbrev fra provstiet,
samt om div. møder, kurser mm.
2. Provstiets udmelding om offentliggørelse af
menighedsrådets årsregnskab 2013 er modtaget
og taget til efterretning
3. Hanne Albinus ønsker ny klaverbænk til
konfirmandstuen i passende højde – Med
læderbetræk er prisen cirka 1.400 kr. Hanne
Albinus sørger selv for at indkøbe en sådan ved
Vejen Musik. Hanne Albinus har derudover ønske
om at deltage i et kursus i Løgumkloster i marts
måned. Pris 2.400 – menighedsrådet bevilliger
dette. Inga giver Hanne besked om dette.
Irena Kristensen arbejdstid er tilrettelagt så de
fordeles på fire hverdage på kirkekontoret.
Konkrete arbejdstider og ”åbningstider” for
kirkekontoret aftales i samråd med Irena, når det
nye mandskabshus tages i brug.
4. Mødet om ibrugtagelse af det nye mandskabshus
er flyttet til kl. 17.00 samme dato. Inden mødet
bedes alle at gøre sig overvejelser om indretning,
møblering, flytning, kommunikation mm. Ole
Kristensen har muligvis fundet brugte og brugbare
møbler, som vi kan overtage.
5. Indlæg om Kyndelmisse og menighedsmødet 1.
februar kommer med i Kirkenyt i Ugeavisen i den
kommende uge. Konfirmanderne er deltagende i
gudstjenesten og ved fremvisningen af
mandskabshuset. Fakler indkøbes og fakkel-delen
koordineres af Tage, der også sørger for
afdækning af gulvet i mandskabshuset. Børge
hjælper gerne til. Vibeke sørger for bespisning i
konfirmandstuen. Anna Marie sørger for at der i
ugen op til kommer en annonce i Ugeavisen.
Punkter til mødet: Velkomst og året der gik
(HDHL), regnskabet (TN), byggeri (Ole
Kristensen, hvis han har mulighed for at deltage),
kirkegård (Tage – graver), kor/musik (Hanne –
organist), præsternes arbejde (AME).
6. Konfirmandforberedelse: AME har planlagt
udgifter for konfirmanderne fra Brørupskolen:
Materiale 2.000 kr., kunstnerprojekt: 16.000 kr.,
salmebøger 4.500 kr., filmfremvisning i Brørup Bio
1.500 kr., Esbjerg Evangeliet: max. 3.500 kr. I alt
ca. 24.000 kr. Efter nytår kommer konfirmanderne
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om eftermiddagen, og derfor vil AME gerne kunne
tilbyde lidt frugt. Konfirmanderne fra friskolen har
HN denne vinter i blokdage samt en skole-kirketur til København. Minikonfirmanderne i Brørup
sogn bliver samtidig med minikonfirmander i
Folding sogn – 2. weekend i maj.
AME ønsker visitkort – disse sørger hun selv for
at bestille.
Folkekirkens Nødhjælp har haft kontakt til AME
vedr. sogneindsamlingen til faste, men der
mangler en koordinator. Umiddelbart kan der ikke
tænkes nogen til denne opgave.
Annonceringen med Kirkenyt i Ugeavisen i
indeværende år fastholdes som planlagt.
Derudover kontakter AME Ugeavisen for at høre
om de ugentligt vil bringe de aktuelle
gudstjenestetider.
Meddelelsernes placering i gudstjenesten er aldrig
blevet endelig vedtaget – dette overvejes og
besluttes på et senere rådsmøde.
7. Tage orienterer om at der i stormen er faldet
nogle tagsten af Johanneskirken – skaderne er
allerede udbedret.
Nordenden af præstegårdshaven (mellem de
store træer og naboskel) trænger til en oprydning
– vildskud fjernes med rod og der plantes en hæk
i stedet.
Førstehjælpskursus for ansatte og eventuelle
rådsmedlemmer bliver den 27. januar kl. 9-12 hos
Falck i Brørup. Tilmelding til Tage.
8. Licitation af kapellet er gennemført, dog uden pris
på dørene i kapel samt Johanneskirken i øvrigt (8
enheder). Grunden stor pris på denne opgave er
der hentet tre tilbud hjem og det billigste er valgt:
Snedkermesteren i Fredericia. Provstiet har
udbedt sig en særlig ansøgning på denne opgave,
som dags dato er afleveret på provstiet.
Da der er kommet nye indretninger af
køle/frysekapacitetet i kapellet er det blevet til 3
frysepladser og 6 kølepladser, i stedet for 2
frysepladser og 4 kølepladser. Denne ændring til
provsten gerne have en forklaring på, og derfor
har HDHL bedt Ole Kristensen om en forklaring
på dette, som også er afleveret på provstiet.
Opfølgning af indflytningssyn på Præstegården:
De fleste opgaver er udført, og der arbejdes på at
få de resterende opgaver udført.
9. Hanne Albinus påtænker at opstarte kor, og i den
forbindelse kommer hun med et udspil om
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korarbejdet, aflønning af korister mm. Der findes
afløser til kirkekaffen ved de gudstjenester, hvor
Dortea skulle sørge for kaffe.
Johanneskirkens 90 års fødselsdag skal holdes i
tankerne – udvalget arbejder videre med planerne
og kontakter biskoppen for at høre om han vil
deltage ved en gudstjeneste. AME vil gerne være
med i udvalget.
AME foreslår, at vi på sigt får Kirkefondet til at
lave en sogneanalyse, der efterfølgende kan
bruges som arbejdsredskab (AME undersøger
nærmere omkring dette). På sigt kan
menighedsrådet også overveje at invitere
menigheden til en inspirations/visionsaften.
1a: Dortea Nielsen har i e-mail d. 10. januar 2015 anmodning
om udtrædelse af menighedsrådet. Udtrædelsen er
imødekommet og HDHL informerer provsti og stift om dette.

Brørup torsdag den 15. januar 2015

underskrifter

