Menighedsrådsmøde

Onsdag den 12. nov. 2014
kl. 17.00 i Elmelund,
Sørup Sogn
Sørup Kirkevej 33, 1
5700 Svendborg
Fraværende: Walther Juul Hansen

1. Godkendelse af referat fra 8.
oktober 2014

Formandens initialer:
SN
Blad nr. 556

Referat
Referat godkendt

2. Valg af formand og
næstformand + alle
enkeltposter
3. Vision

Genvalg på samtlige poster.

4. Kontaktpersonen

Tak for stort fremmøde til førstehjælp. Rigtig godt
kursus.
Seniorsamtaler afholdt med Hans, Jesper og Birthe.
Birthe går på efterløn til 1. oktober 2015, hvad så med
den stilling? Hans på efterløn 31. december 2015, evt.
1. oktober.
Sorggrupper i Svendborg er på hjemmesiden. Måske
også på FB. Hanne er med i sorggruppen. 1. gruppe
starter her til januar 2015. Hanne var i oktober på
kursus i at starte en sådan gruppe. Der bliver lavet
foldere til våbenhusene om sorggruppen.
Det diskuteres, om man skal forsøge at få Sørup
kirkegård omklassificeret til en bykirkegård.

5. Samarbejde med andre
kirkegårde

Udkast fra Fyns stift om samarbejde med Egense
kirkegård. Det er stort set i mål.
Bo Nissen, graver i Egense, bliver pr. 1. februar eller 1.
marts virksomhedsoverdraget til Sørup.

6. Præsten

Minikonf er nu obligatorisk, og Hannes model, en hel
uge, må bibeholdes. Sct. Jørgens vil gerne være med.
De to sogne deler vestre skoles minikonfirmander fra nu
af.

Lene henviser til en artikel: ”Folkekirkens Planteskole” i
menighedsrådenes blad. Handler om kirkekor. Der
diskuteres forskellige muligheder for børnekor igen i
Sørup kirke. Strander igen på manglende korleder. 70’er
generationen kommer ikke meget i kirke. Børn og
arbejde spærrer for det. Flere tema-gudstjenester?
Hvordan skal vi ”sælge det”?
Hanne: De kommer jo til begravelser etc. Folk søger
herud efter behov.
Der skal gøres mere reklame for det, der foregår, især
gratis omtale i Ugeavisen. Lad sive i netværket.

Gospelarrangement med konfirmanderne var et rigtig
godt arrangement. Pris: 11.000, som deles i 3.
Noahs Ark, som lå i Svendborg havn, er besøgt sammen
med minikonfirmanderne fra Sørup og Sct Jørgens.
Regning ca. 4000, som deles i 2 med Sct. Jørgens.
Lene Sjørup: orienterer om aften med gudstjeneste og
Peters Quartet.
Julearrangementer i kirken er på plads. Hanne vil
forsøge at lave noget a la Babysalmesang, for de
allermindste kan ikke høre efter.
Ansøgninger om julehjælp. Det er budgetsat. Hanne
sender via netbank til ansøgerne.
Tidligere aftale om rotte-kasser aflyst. Der fodres 9
vildkatte ved Præsteboligen. Hanne søger om 2000 kr.
til sterilisation af kattene hos Kattens Værn, som selv
betaler resten. Kattene tager rotter og mus på
kirkegården. Det bevilges.
Mail fra Karina, at hun starter efter nytår. Der er lavet
prædikantliste for Jan. Febr. Marts.
FDF’ere har været på besøg i kirken, Hanne viste rundt.
7. Aktivitetsudvalg

1. sø. i advent, kirkekaffe.
4. dec. Ryttergården børnehave i kirken.
10. dec. dagplejer i kirken
16. dec. grønnemoseværkstedernes juleafslutning,
efterflg. spisning for personale og menighedsråd
11.30
18. dec. Skovlinde børnehave i kirken
20. dec – lørdag, vestre skole, 3 gudstjenester 9.30 –
10, 10.30 – 11.00 og 11.30 – 12.00
21. dec. De 9 læsninger
24. dec. Lene: kl. 13.30 – Hanne: 14.30 og 16.00
1. januar 2015, Kransekage og champagne

8. Økonomiudvalg,
Kvartalsrapport

Svendborg Provstiudvalg har behandlet
menighedsrådets regnskab for 2013 samt
revisionsprotokollat og menighedsrådets bemærkninger
mærkninger hertil, og regnskabet blev godkendt i h. t.
revisors bemærkninger og menighedsrådets
kommentarer.
Budgettet for 2015 er ligeledes godkendt.
Kvartalsrapport blev gennemgået og taget til
efterretning.

9. Præste- og kirkegårdsudvalg

Intet nyt

10. Graveren

Graverne har igen i år været på grandækningskursus.
Håber at være færdig med grandækning til 1. søndag i
advent. Ollerup kirkegård bliver renoveret, og der
skiftes hæk enkelte steder i Sørup. 3 nye praktikanter
på kirkegårdene, Sørup og Egense. På
grandækningskursus var der valg til provstitillidsmand.
Dennis valgt her i Svendborg, OG i Nyborg, da der
ingen kunne vælges.
Alterbægre: Mange skiller ad i lodning. Kontakt til
Lisbeth Silver, hun kan få dem lavet for ca. 150 kr på
stk. Der er søgt midler frakirkeministeriets
kompetencefond, det er blevet godkendt.

11. Kirkeværgen

Intet nyt.

12. Orientering

Diverse brochurer, Sct. Nicolai tjenesten anmoder om
hjælp, 1000 kr. bevilges. Hanne og Lene køber ”Den
nye aftale” i en alterversion.

13. Evt.

Intet

14. Punkter til næste møde.

Skal der søges om at få omklassificeret Sørup kirkegård
til en bykirkegård?

Referat: Birthe Bak-Hansen

