Fællesmøde den 16. september 2014
Tilstede: Jens Nielsen, Mette-Marie Nielsen, Børge Jessen, Poul Hansen, Jette Poulsen, Hanne Hjortskov,
Helle Nørby, Lars Hvelplund, Eva Burkal, Erling Skovsgaard, Hanne Eggers, Vibeke Lyngby, Doris Vase, Tage
Nielsen og Ingeborg HolmReferent: Ingeborg Holm

Dagsorden: 1) Præsteansættelse.
2) Kursus for rådsmedlemmer
3) Lønsatser til organistvikarer
4) Kristi Himmelfartsdag
5) Teaterforestilling i pastoratet
6) Sogne- og menighedsudflugt til København
7) alternativt fællesarrangement for konfirmander
8) evt.
Ad 1) Formændene har været til møde med Provst og Biskop onsdag d. 10. sept., vedrørende
problematikkerne i forhold til ansættelse af ny præst. Det ser ud til at processen nu endelig er skudt i gang.
Præstestillingen er opslået fra på fredag d.19/9. Sidste frist for ansøgning er d. 6. oktober. Vi får
ansøgningerne til gennemlæsning d. 9. 0ktober. Ansøgningerne kommer til at ligge i Brørup
konfirmandstue, vi skal alle på skift læse ansøgningerne der. Hanne sender en mail desangående.
Orienterende møde er d. 20. oktober kl. 20.00 i konfirmandstuen i Brørup. Helle efterlyser ”rødder” der vil
tjekke at hjemmesiden er up to date. Poul tjekker for Hovborg delen. Mette Marie tjekker for Lindknud
delen og Vibeke tjekker for Brørup delen. De sender besked til Irena i løbet af denne uge.
Hannes vikariat udløber til oktober, dvs. vi skal have en ny vikar. Det bliver en ny ordineret præst (skal
ordineres d. 8. oktober), vedkommende starter 1.10.
Ad 2) Vi stiler mod at lave et kursus september 2015. Tværgående arbejder med emnet og kommer med et
udspil.
Ad 3) Vi godkender, at hvis det ikke muligt at finde en organist vikar er det i ok at søge en vikar fx fra
konservatoriet, også selvom taksten er lidt højere.
Ad 4) Tværgående udvalg arbejder videre med cykel gudstjeneste Kristi Himmelfartsdag 2015.
Ad 5) Tværgående udvalg foreslår dukke teateret ”Hyrden” i forbindelse med nogle advents lørdage og
søndage. Vi beslutter at bestille 2 forestillinger – henholdsvis d. 6 (Hovborg)og 7. december (Brørup).

Ad 6) Vi stiler mod at lave en menighedsudflugt til København engang i 2015. Vi nedsætter et København udflugtsudvalg bestående af: Helle Nørby, Lars (Lindknud), Doris (Hovborg), Vibeke (Brørup).
Ad 7) Helle efterlyser gode ideer til et fællesarrangement for konfirmander. En del af
konfirmationsforberedelsen kommer til at ligge uden for skoletiden, så der kræves måske lidt anderledes
tænkning for at gøre det spændende.
Ad 8) Der kommer igen i år kirkebio - denne gang med temaet – tro/tillid. Der kommer i alt 6 film, der falder
første mandag i hver måned startende i oktober.
Helle har lavet en gudstjenesteplan, der dækker resten af året. Spørger om vi kan lave en fælles syngsammen-gudstjeneste i Lindknud kirke 4. søndag i advent som en fælles pastorat gudstjeneste og dermed
ingen gudstjeneste i de andre kirker den søndag. Det er der bred opbakning til.
Frivillig frokost d. 18.01. 2015
Næste fællesmøde i Hovborg onsdag d. 28. januar kl 19.00

