Ark nr. 17/2022

Bedsted Sogns Menighedsråd
Birger Jessen Hansen (formand), Jan Møller, Pia Visby Jensen, Pia Sørensen, Annette Christensen,
Christian Wilkens (medarbejderrepræsentant), Heine Holmgaard (sognepræst).

Menighedsrådsmøde onsdag den 23. februar 2022 kl. 19.00 i Kirkehuset.
Indledning: Heine Holmgaard
Kaffe: Pia Sørensen

Dagsorden

Referat

1.

Underskrift af referat og godkendelse af
dagsorden

Referat underskrevet. Dagsorden godkendt.

2.

Meddelelser og nyt fra:
- Formand/næstformand
- Præst
- Medarbejderrepræsentant
- Kontaktperson
- Kirkeværge
- Kasserer
- Kirke- og kirkegårdsudvalg
- Præstegårds- og plantageudvalg
- Aktivitetsudvalg

- Træ er væltet i skoven. Vi lader det ligge
som klatrestativ.
- Nye provstisekretærer ansat: Mette Lykkebo
og Claus Skovbjerg
- Invitation til reception den 1. april kl. 15.00 i
anledning af biskoppens 60-års fødselsdag.
- Borgerforeningen har flag, som vi gerne vil
have op påskedag og til konfirmation.
- Borgerforeningen er i gang med at forberede
sognefest, og vi holder friluftsgudstjeneste på
sportspladsen den 12. juni.
- Christian og Annette deltager i møde om
grøn omstilling på kirkegården.
- Tagrender er skiftet på præstegården.
- Vi har haft en drøftelse af udvalg og de
mange frivillige. Vi er meget taknemmelige
for de mange, der gør en stor indsats.

3.

Evaluering af arrangementer siden sidst

Ingen arrangementer siden sidst

4.

Oversigt over og gennemgang af
kommende aktiviteter.

- 6. marts: Kirkekaffe – Annette sørger for
kaffe.
- 16. marts: Mands-minde.
- 22. marts kl. 19.00: Provstisamråd i Ballum
- 3. april: Pizzagudstjeneste – Annette finder
nogen til at stå for det.
- 14. april: Påskemåltid
- 5. maj kl. 15.30: Solgården – kaffe i
Kirkehuset
- 5. maj kl. 19.30: Forårskoncert v kor og
blæsere
- 7. september kl. 19.00: Budgetsamråd
- 26. februar 2023: Gospeldag

Ark nr. 18/2022
5.

Nyt varmeanlæg, kirkebænke mm

Vi udarbejder oversigt over projektet, som
sendes til 2 arkitekter for tilbud på at stå for
projektet.

6.

Drøftelse af forslag om alkoholfri vin ved
nadver

Menighedsrådet havde en åben og god
drøftelse af forslaget om brug af alkoholfri
vin, som kom frem ved menighedsmødet i
efteråret. Drøftelsen rummede bl. a. disse
tanker: - At der benyttes alkoholfri vin, så
børn kan få ”vin” ved nadveren. – At der ved
nogle gudstjenester benyttes alkoholfri vin. –
At nogle udstilles/forskelsbehandles, hvis ikke
de kan få vin ved nadveren. – At det kan ses
som helt naturligt at undlade at tage vin, hvis
ikke man kan tåle det. – At der er mulighed
for enten at få druesaft eller vin. – At det også
kan ses som en udstilling af nogle, hvis ikke
alle får det samme. – At nadveren er en gave
fra Jesus, som vi må tage imod med tak, og
ikke kritisere/ændre på. - At der skal gode
argumenter til for at ændre noget, der går helt
tilbage til Jesus. – At det ikke er helt sikkert,
at der var alkohol i den vin, Jesus benyttede
ved nadveren.
Den foreløbige konklusion er, at der ikke er
enighed om at ændre ved brugen af vin ved
nadveren.
Sognepræsten føjer til, at han selvfølgelig må
arbejde videre med spørgsmålet.

7.

Dato for kommende møder

Næste MR-møde:
- 24. marts kl. 19.00 i Kirkehuset
- 10. maj kl. 19.00 i Kirkehuset
- 2. juni kl. 19.00 i Kirkehuset.
- Syn den 7. april kl. 14.00.

8.

Eventuelt

Intet

Underskrifter:
Birger Jessen Hansen

Jan Møller

Pia Visby Jensen

Annette Christensen

Pia Sørensen

Heine Holmgaard

