Referat af Menighedsrådsmøde
Onsdag den 20. marts 2019 kl. 19.30 i Teglgården
Bogense Menighedsråd

Mødt var:

Kjeld Bruun, Birgit Folden, Jeanie Bruun, Kirsten Nielsen,
Karin Lundquist Hansen, Dorthe Aarøe, Jytte Madsen, sognepræst Karen Holm Agersnap
og suppleant Grethe Ravn. Kirkegårdsleder Jan Hald og organist Klaus Andersen deltog i mødet.
Afbud fra:
Marianne Poulsen og Lone Møldrup Pedersen (sygemeldt)
Der var 2 tilhørere: Bodil og Trine.
Dagsorden:
1. Eventuelle bemærkninger til dagsordenen.
 Ingen bemærkninger.
2. Godkendelse af referatet fra 20. februar
 Referatet godkendt.
3. Karen informerer
 Kyndelmissegudstjenesten, et godt tiltag, som Karen gerne vil gentage i nogenlunde samme regi.
 Indsættelsen i Nr. Sandager gik fint. Stor deltagelse fra Bogense, hvilket der også er til alm. gudstjenester.
 Minikonfirmanderne kommer i næste uge. Karen, Klaus, Kirsten og Grethe håndterer det.
 Invitation til evaluering i Kirkehøjskolen torsdag kl. 9.00 i Særslev Præstegaard – alle MR-medlemmer
er velkomne.
 Søndersø Kirke er lukket i et år. Det medfører henvendelser ang. dåb og bryllupper i Bogense Kirke.
Menighedsrådet siger ja til begge dele.
 Sorggruppe. Der er ja fra Provstiet til trykning af 1000 foldere. Præsterne skiftes til at ha’ sorggruppen.
 Præstemøde hos provsten. Han ser gerne, at der afholdes turistgudstjenester. I princippet mener vi ikke,
at der bør laves gudstjenester specielt for turisterne, de er jo velkomne til de aktiviteter, der er i kirken.
Vi er dog ikke afvisende overfor enkeltstående forsøg.
 Babysalmesang er ikke kommet i gang i Bogense. Skovby og Haarslev samarbejder og Særslev ønsker
at være sig selv. Karen mødes med Inge Lynggaard, der har udtrykt, at hun gerne vil samarbejde.
 Vi har behov for 100 nye salmebøger. Der skal søges fonde.
 Vedr. det snarlige Provstisyn i boligen minder Karen om badeværelse mv., der blev talt om ved sidste syn.
4. Økonomi
Gennemgang og godkendelse af årsregnskab 2018.
 Regnskabet udviser et underskud på kr. 43.702 imod et forventet overskud på kr. 37.000.
Dorthe redegjorde for de væsentligste udsving, der har været og regnskabet blev derefter godkendt.
Skift af bank.
 Er i proces. Vi afventer.
Koncerter
 Klaus spurgte ind til budgettet for koncerter og han fik ja til at fortsætte sin planlægning.
5. Nyt vedr. Messehagel. 2 relevante bilag er medsendt dagsordenen.
 Grethe og Karen har haft et godt møde med 2 konsulenter fra Selskabet for kirkelig kunst.
Deres rapport og forslag blev drøftet. Andre muligheder blev også vendt, men der er opbakning til, at
Messehageludvalget går videre med de projekter, der er foreslået i rapporten. Der skal udarbejdes
skitser til brug for ansøgning af fonde og udvalget kan i år 2019 agere indenfor en budgetramme på
kr. 25.000.
6. Sogneudflugt den 5. juni
 Birgit og Jeanie m.fl. har været på studietur til Langeland og der tegner sig et fint program med besøg
i Rudkøbings gamle Rådhus, der nu er sognehus samt på Skovsgaard Gods og deres dejlige Cafe.
Der medbringes mad mens kaffe m. lagkage nydes i cafeen. Der er mulighed for deltagelse fra
Nr. Sandager og Klinte/Grindløse. Afgang kl. 9.00 hjemme kl. 17.30.
Kirsten tager mod tilmeldinger indtil 20. maj kl. 12.00

7. Kirkebladet – bl. a. forside med lokale kunstnere.
 Birgit har haft kontakt til diverse lokale kunstnere, som alle var positive overfor projektet.
Der var fra kunstnerne udtrykt ønske om mulighed for udstilling i sideskibet i den periode, hvor deres
respektive værker er på forsiden. Det er der naturligvis mulighed for.
 Kirkebladet er en økonomisk meget tung post for os. Kjeld indhenter tilbud og Lene tilbydes kursus.
 Endnu engang er bladet ikke kommet ud på tilfredsstillende måde, trods gentagne ”snakke”.
Jytte kontakter Jørgen Møller for evt. alternative muligheder.
8. Henvendelse vedr. fremtiden for kirkens kor.
 Bodil udtrykte stor frustration over forløbet i og omkring koret, især efter at Uffe har sagt op.
Der er ikke ret stort fremmøde og der må findes en løsning. Klaus tilbyder at holde flere sangaftener i en
periode, indtil korets fremtid er afklaret. Menighedsrådet har fokus på problemet og melder ud, så snart
der er nyt.
9. Nyt fra Formanden
 Ordination af Klinte/Grindløses nye præst i Domkirken den 7. maj kl. 19.00. Vi er velkomne.
 Indsættelse i Sandager og Bogense den 19. maj kl. 14 og kl. 16. Endelige tidspunkter meddeles senere.
 Provstiet indbyder til stort Forårsmøde den 10. april kl. 19.00. Alle menighedsråd indbydes.
 MR-mødet onsdag den 28. august flyttes p.g.a. budgetsamråd til tirsdag den 27. august kl. 19.30
 Soroptimisterne afholder arrangement med Troels Trier i Bogense Kirke 9. april kl. 19.00
 Castors Venner afholder arrangement med Michael Falch i Bogense Kirke den 28. oktober.
10. Information fra diverse udvalg
Kirsten
 Fastelavn var gået rigtig godt med 70 deltagere.
 Fin sangaften i Teglgården den 12. marts.
 Godt foredrag i Kirkehøjskolen den 19. marts.
 Alterdugen fik kritik af Selskabet for kirkelig kunst og det bakker MR op om. Hvor er den kommet fra?
Det vidste ingen.
 Lydanlægget virker ikke altid og det er et stort problem. Måske uvedkommende skuer på det?
Der bliver sat en plade for anlægget.
Dorthe
 Fortalte om retningslinjerne for kollekt, men vi gør det rigtigt.
11. information fra kirken/kirkegården
 Jan afventer, om midlerne til omlægningen er kommet i budgettet. Kjeld meddeler, at der er de og
han meddeler Jan beløbet. Ellers går det godt, de skal til at plante og lave nye urnegravsteder.
Maling er overstået for denne gang.
12. Diakoni/Menighedspleje ved Bogense Kirke.
2 bilag vedr. etablering af Naturprojekt for børnefamilier er medsendt dagsordenen.
 Vi melder nej tak, hvad angår år 2019, men håber det kan blive senere, når vi har ”manpower” til det.
 Ingen fra Bogense deltager i Årsmødet den 27. april i Middelfart.
13. Eventuelt.
Næste møde afholdes onsdag den 22. maj 2019 kl. 19.30
14. Lukket møde
Mødet hævet kl. 22.20

Referent Jytte Madsen
21.03.2019

