Referat af menighedsrådsmøde
onsdag den 15. november 2017 kl. 19 - 21.30 i præstegården

Tilstede: Britta (indkaldt som suppleant)Anne Lise, Jens, Steen, Dorthe, Margit, Niels
N, Per, Laila, Anne, Niels O, Jørgen
Afbud fra: Meta
19.00 - 21.00 Ordinært menighedsrådsmøde
21.00 - 21.30 Konstituerende møde - se bilag
1. Meddelelser fra:
FU
a. Hilsener fra menighedsrådet:
Annelise 75 år
Sigrid Kjær Larsen 100 år
Bårebuket Henning Diget
b. Minihåndbøger bestilles - hvem ønsker? Det gør Per, Laila, Britta, Jørgen, Anne
c. Valgresultat - se bilag
d. Fra Nicolaitjenesten Mangler frivillige, vil gerne deltage i engagementer
e. Vejkirker Vi har fået brochurer, pris kr. 2.000,- pr. kirke – ikke på nuværende
tidspunkt, tages op senere
f. Menighedsmøde afholdes senere, evt. i forbindelse med det første spadestik
g. Regnskab 2016 er godkendt af provstiet under henvisning til bemærkninger i
revisionsprotokollatet og menighedsrådets egne bemærkinger hertil

Præsten:
Niels nævner, at det går godt med konfirmanderne

Kontaktperson:
Personalet er glade for samarbejdet. Det går godt med babysalmesang, skal der bruges
flere hænder? Der evalueres i januar. Graverne er ”ramt af dårligt vejr” og håber at blive
færdige til tiden.

Kirkeværge:
Provstiudvalget har set på kirkegårdsplaner for Ulbølle og Hundstrup, afventer
godkendelse fra provstiet.

2. Til beslutning:
a. Navn til vores kommende HUS. Der blev på sidste menighedsrådsmøde foreslået, at
vores nye hus skal hedde:
”Vester Skerninge, Ulbølle og Hundstrup Sognehus” - i daglig tale ”Sognehuset”
Det endelige navn besluttes på mødet. Blev besluttet
Steen har lavet plancher, som nu står i våbenhusene i de 3 kirker. Flot arbejde – der
skal laves et staffeli mere til Konfirmandstuen

3. Til drøftelse:
a. Flagdagene er nu besluttet - hvem tager sig af flagning de enkelte dage?
Juledag: Hundstrup Camilla op og Jørgens ned – Meta de to andre kirker.
Nytårsdag: Niels og Margit finder en løsning for Hundstrup, Laila undersøger for V.
Skerninge og Ulbølle
b. Evaluering af udvalgsmodel - se bilag – Vi beslutter at fortsætte med tidligere model
med rettelser som fremlægges på næste møde.
c. Bispeportræt - 1785 kr. pr. menighedsråd - hvad mener vi? Vi betaler kr. 1785,d. Julefrokost til personale - Vi har tidligere betalt. Hvad gør vi fremover?
Menighedsrådet betaler for en julefrokost.
e. Kirkegårdsvedtægter - se bilag §30 stk. 8 tilrettes – hunde skal føres i snor, fremsættes
til beslutning på næste møde
f. Levende lys på juletræerne i kirkerne - er det en mulighed? - hvis ja, hvad er så
konsekvenserne? Besluttes at levende lys til juleaften og juledag, der skal laves en
brandvagtordning – Juleaften: Jørgen i Hundstrup, Britta i Vester Skerninge og Steen i
Ulbølle. Juledag prøver vi at finde en. Evalueres efter jul om det skal fortsætte
g. Fastelavn - ønsker vi at fortsætte traditionen, at menighedsrådet står for traktementet?
ja - vedtaget
h. Konfirmandbilleder - er der interesse for, at vi fremover hænger konfirmandbilleder op
i sognehuset. Meta vil undersøge, hvordan vi kan få fat i tidligere billeder. Vedtaget
i. Temadag om personalepolitik
Udvalget har holdt møde. Vi foreslår en oplægsholder udefra, så alle ansatte og MRHmedlemmer får den samme information / oplevelse. I løbet af foråret. Økonomien
drøftes Pris for 4 timer samt opfølgningsmøde og kørsel ca. kr. 20.000,-. Laila sender
kompendium ud. Vi træffer en beslutning på januarmødet.
j. Hvad gør vi ved de gamle billeder, som ligger på loftet? Udskydes til næste møde

4. Referat fra møder
a. Aktivitetsudvalget –
b. Præstegårdshaven - hvor langt er man kommet? – Dorthe orienterede om hvor langt
de er nået

5. Meddelelser
 Adventskoncert - se bilag fra Margit
 Julefrokost den 24. november - hvem kommer?

6. Evt.
Kommende arrangementer:
 Salmesangsaften i præstegården onsdag den 22. november kl. 19 - 21
 Julefrokost i Præstegården fredag den 24. november kl. 18
 Familiegudstjeneste i Ulbølle kirke søndag den 3. december kl. 17
 Sogneeftermiddag onsdag den 6. december
 Jukekoncert med Vester Skerninge Sangkor søndag den 10. december kl. 19
Efterfølgende kaffe og lagkage i Filippahuset
 De 9 læsninger søndag den 17. december kl. 14 i V. Skerninge kirke
 Juleaftens gudstjenester:
Hundstrup kl. 13
Ulbølle
kl. 14.15
V. Skern.
kl. 15.30
 1. juledag - Hundstrup kirke kl. 10.30 - Flagning ved alle kirker
 2. juledag - Salmesangsgudstjeneste i V. Skerninge kirke kl. 10.30
 Nytårsgudstjeneste: 31. december kl. 13 i Ulbølle kirke
 Tusmørkegudstjeneste onsdag den 10. januar kl. 16 i Vester Skerninge Kirke
 Menighedsrådsmøde tirsdag den 16. januar kl. 19 i præstegården

