Ark nr. 25/2022

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

Menighedsrådsmøde tirsdag den 30. august 2022 kl. 19.00 i Kirkehuset.
Afbud fra Jan Møller og Pia Sørensen
Indledning: Birger Jessen Hansen
Kaffe: Pia Jensen

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

- Formanden nævnte, at der er glæde ved de nye
salmer, som vi har brugt. Et udvalg hjælper
sognepræsten med at finde nye salmer.
- 8 konfirmander er begyndt på undervisning.
- Ny tørretumbler i præstebolig.
- Vi har modtaget ligningsbrev fra provstiet, hvori
er bevilget penge til udskiftning af gasfyr i
præstebolig. Iværksættes i 2023.

3.

Evaluering af arrangementer siden sidst

- 12. juni: Sognefestgudstjeneste. – Rigtig god
tilslutning. Dejligt med blæsere og kor, som
medvirkede.

4.

Oversigt over og gennemgang af kommende
aktiviteter.

- 7. september kl. 19.00: Budgetsamråd. – 3
deltager.
- 11. september: Høstgudstjeneste og kirkefrokost.
- 22. september: Møde i Arrild med
kirkegårdskonsulent.
- 25. september: Pizzagudstjeneste. – Annette C.
- 6. oktober kl. 14.30: Stiftsmøde
- 30. oktober: Kirkekaffe og menighedsmøde
- 3. november: Koncert – Gud og Springsteen
- 31. januar: Mands-minde v. Peter Brodersen
- 26. februar 2023: Gospeldag

5.

Orientering fra kirkegårdsudvalget

Vi har haft besøg af en kirkegårdskonsulent, som
er bestilt til i første omgang at komme med et
tilbud på hvad det vil koste at få lavet et plan over
vores kirkegård med ideer til, hvordan vores

Ark nr. 26/2022
kirkegård kan se ud i fremtiden. Vi har
efterhånden mange tomme pladser rundt omkring
på kirkegården og vi har drøftet at det vil give den
mest harmoniske fremtræden hvis vi i fremtiden
har gravpladser samlet syd for kirken.
Familiegravsteder kan fortsat opretholdes, hvor de
er. Der ønskes forslag til alternative gravpladser
på plænen syd/vest for kirken. Måske en form for
“skovkirkegård”. Konsulenten skal også tænke
følgende ind i planen: Hvordan får vi mere
biodiversitet ind. Nemmere arbejdsopgaver og
forbrug af mindre arbejdstimer.
6.

Kvartalsrapport

Forelagt og godkendt

7.

Varmeanlæg mm

Vi har kontaktet en arkitekt, som har meldt fra. Vi
skal have fundet en ny arkitekt, der skal give
tilbud.

8.

Menighedsrådet som arbejdsgiver i folkekirken
jf. mediedebat om arbejdsmiljø i folkekirken.

Vi vil værne om et godt arbejdsmiljø, hvor vi har
respekt for hinanden og hjælper hinanden. Ansatte
ved kirken kan altid henvende sig til
kontaktpersonen/MR hvis der er forhold
vedrørende ansættelsen som de ønsker at snakke
om.

9.

Dato for kommende møder

Næste MR-møde: 5. oktober kl. 19.00 i
Kirkehuset.

10.

Eventuelt

Intet

Underskrifter:
Birger Jessen Hansen

Jan Møller

Pia Visby Jensen

Annette Christensen

Pia Sørensen

Heine Holmgaard

