Referat af fælles menighedsrådsmøde
onsdag den 28. januar 2015 kl. 19.00
i Aktivitetshuset, Hovborg
Dagsorden:

1. Skal vi tilmelde os ”Samvirkende menighedsplejer”, og hvorledes skal vi evt. arbejde her i
pastoratet? Skal vi oprette selvhjælpsgrupper, eller …?
2. Holdning til egenbetaling (helt eller delvis) ved koncerter i kirken
(Vi har bestilt Karsten Holm fra Århus til Lindknud kirke, hvor han skal lave et Johnny Cash
show, og det er lidt dyrt. Derfor kommer spørgsmålet så: Tager vi entré eller ??)
3. Kr. Himmelfartsdag 2015 (torsdag den 14. maj). Skal vi igen lave et fællesprojekt á la
cykelturen i 2012?
4. 4. søndag i advent. Skal vi fortsat ”synge julen ind” i Lindknud kirke, og lade det være den
eneste kirkelige handling den dag?
5. Skal vi anskaffe fælles julesanghæfter?
6. Helle ansøger rådene om kursusmidler til en opdatering i kirkebogsføring.
7. Fælles kursus / kursusdag i efteråret?
8. Evt.
Referat: Jette.
Afbud: Jens, Tage (graver) og Eva.
1. Helle N. orienterede om ”Samvirkende Menighedsplejer”. I de 3 menighedsråd har det været til
drøftelse, hvorvidt pastoratet skal tilmelde sig. Et medlemskab vil koste ca. 1600 kr. årligt for hele
pastoratet, og det vil give mulighed for at søge økonomisk støtte til personer, som søger akut
hjælp hos præsterne. Derudover vil medlemskabet give mulighed for konsulentbistand til opstart
af selvhjælpsgrupper, besøgstjeneste mm. Det blev besluttet at pastoratet tilmelder sig
organisationen.
2. Rådenes holdninger til egenbetaling kom til bred diskussion, og holdningen var var ligeligt for
og imod. Helle S. pointerede, at der vil være et betydeligt regnskabsmæssigt arbejde i at bogføre
indtægter. Et andet forslag var, at koncertdeltagere kunne yde et frivilligt beløb til et givent
formål. Konklusionen blev, at hvert menighedsråd beslutter fra gang til gang, Lindknud-Hovborg
samarbejder fortsat og deles om udgifter til koncerter. I forbindelse med Johnny Cash- koncerten
blev det foreslået at uddele gratis billetter af pladshensyn
3. Det blev besluttet at gentage cykelgudstjeneste Kr. Himmelfart. Tværgående Udvalg
tilrettelægger arrangementet. Ideer i forslag : cykle fra Brørup via Lindknud med afslutning i
Hovborg. Skoler, daginstitutioner, spejderkorps, og lokale foreninger medinddrages gerne. Samling
et sted undervejs med ”fortæller”.
4. Der var bred enighed om at ”Syng julen ind” gudstjenesten 4. søndag i advent har været en
succes de 2 forløbne år. Der tages beslutning fra år til år om, hvorvidt det skal gentages.

5. Forslag fra Anna Marie om at få trykt et sanghæfte med julesalmer til brug juleaften. Enighed
om, at det er en god ide og Tværgående Udvalg arbejder videre med sagen.
6. Punktet udgår, idet KM betaler udgifterne.
7. Det blev besluttet, at beramme et externt kursusforløb fra fredag d. 11. september – lørdag d.
12. september 2015. Udflugt for medarbejdere og rådsmedlemmer kombineres med kurset på en
sådan måde, at der afsluttes med fælles aftenarrangement. Som forslag til indhold nævnte Anna
Marie at Kirkefonden kan udarbejde en sogneanalyse, som kunne danne baggrund for indhold i et
kursusforløb. Opstart af diakoni og inddragelse af frivillige var andre emner, der blev nævnt.
Tværgående Udvalg står for planlægning af kurset, men vil gerne have gode ideer.
8. Brørup står for sogneudflugt og frokost for frivillige. Lindknud skulle have arrangeret udflugten
for medarbejdere og rådsmedlemmer. Frivillig-frokosten er fastsat til 17. januar 2016. Næste
Fællesmøde er fastsat til 27. januar 2016. Johanneskirken har 90 års fødselsdag 23. august 2015.
Brørup og Hovborg har afholdt dukketeater først i december, begge steder var det vellykket.
Udvalget vedr. Københavnerturen arbejder videre.

