Menighedsmøde kl. 19.00 onsdag d. 15.marts i konfirmandhuset ved Sørbymagle kirke.
Der er offentlig adgang.
Afbud fra: Eva Sonne
Øvrigt til stede: Birthe, Bent, Henny, Karen.
Kaffe/brød v. Eva Sonne.
Dagsordenen er godkendt!
1.
Dagsorden:
Godkendelse af dagsorden
2.
Formanden.
Aflæggelse af beretning over
årets gang i menighedsrådet.

Pia Nielsen gravermedhjælper bydes velkommen.
Studietur d. 25/6-16 Rundvisning i Vissenbjerg kirke og på kirkegård
v. kirkegårdsleder.
Besøg på Jernbanemuséet i Odense. Næste studietur lørdag d. 2/917. med deltagelse af frivillige som hjælper kirkerne.
Menighedsrådsvalg 2016, det gamle menighedsråd var ude for at
kapre medlemmer til menighedsrådet for de næste 4 år. Fredsvalg –
det lykkedes at få komplet kandidatliste m. suppleanter på trods af
stor udskiftning i rådet.
Nyt menighedsråd kom godt fra start!
Præst Marianne Myssen er valgt som kontaktperson for personalet.
Menighedsrådet er gået i udvalg; medieudvalg, aktivitetsudvalg
med ansvar for kirkeblad og aktiviteter i kirken fremover.
Vi mangler frivillige til vores aktiviteter, dem søger vi
Kirkeværgefunktionen er ikke længere delt, der er kun en
kirkeværge.
Frivilligkoordinator: Lone Adolph.
Graverstillingerne er nu sammenlagt, så vi nu har fået et graverteam
der har ansvar for begge kirkerne. Carina Rasmussen er ansat som
graver og Pia Nielsen er ansat som gravermedhjælper.
I årets løb har vi sagt farvel til graver Lesley Dixon, graver Tove
Woller, organist Uffe Holck Andersen. Flemming har indtil nu
varetaget organiststillingen i vores kirker med vikardækning af Inge
Louise Vilholm.
Julefrokost 2017 udvides til også at gælde frivillige som hjælper os i
kirkerne.
Der arbejdes videre med Charlotte Skibsteds plan over Kirkerup
kirkegård, og vi må snakke om hvad vi skal gøre med den på sigt.

3.
Præsten.
Aflæggelse af beretning over
årets gang i kirken.

Året startede med Irsk musik i Sørbymagle kirke, senere kom der
Seniorcafe med bl.a. hospice foredrag, der var tur til Gulagergård og
efterfølgende foredrag ved Lars Thomsen orlogskaptajn. Seniorcafe
er omdøbt til Tirsdagcafe kl. 10.00-12.00 – første foredrag var om
pigerne fra Sprogø ved Carsten Egø Nielsen der var fuldt hus.
Aktivitetsudvalget gør det godt og har mange ideer. Påsken i kirken
– Palmesøndag med spejderne, Skærtorsdagspisning med lam i
kirken, der kom mange. Henny og Kirsten har lavet det tidligere og
gør det også igen i år. Påskedag uddeles der påskeæg – ægget

4.
Regnskabsfører/kasserer.
Fremlæggelse og godkendelse
af regnskab.

brydes – graven brydes - opstandelsen. Varme hvede efter St.
Bededag. Pinsegudstjeneste i det fri, sidste år var det i mindeparken
i Boeslunde. Boeslunde står med ansvaret for arrangementet hver
gang – det skal vi dele i fremtiden, men Marianne vender tilbage
når der er holdt møde om det. Frokost for bladuddelere – 18
stykker, der blev holdt gudstjeneste med efterfølgende smørrebrød
i konfirmandhuset. Når vi i fremtiden får frivillige skal vi have dem
med til arrangementer. Juni måned byder på
konfirmandindskrivninger. Der kom 16 fra Sørby og 4 fra
Nørrevangsskolen. Minikonfirmander 3.-4. klasser der kommer 16
og det er passende – slutter 23/4 med en lille gudstjeneste og
frokost efterfølgende. Nørkleaftenen er passet godt af Karen. 1.
klasserne har været på besøg. Dagplejen har været der 3 gange i
2016. Meditationsgudstjenester, Peter Pedal gudstjenester,
cykelgudstjenester, Æblemostgudstjeneste i præstegårdshaven,
Høstgudstjeneste i Kirkerup Kirke m. efterfølgende jazz i Laden, som
blev til danske sange v. Anne og Flemming og en ven.
Forklaringsgudstjeneste for konfirmanderne.
Salmesangsgudstjeneste i Kirkerup. Halloween gudstjeneste
(Marianne blev budt med i Radioen til debat i radioen) Fokus er på
at Gud er med os i mørket. Dørene åbnes for børn og barnlige sjæle.
Allehelgensdag er noget for sig. Fredslysgudstjeneste i samarbejde
med spejderne. Marianne har holdt gudstjeneste i hytten og i
Næsby sammen med spejdergruppen Magleboerne.
Julegudstjeneste med bl.a. dagplejen. Børnegudstjeneste kl. 13.00
juleaftensdag. Kl. 13.00 og kl. 14.30 er det altid i Sørby og kl. 16.00
Kirkerup juleaftensdag. Marianne er glad for hendes opgaver er delt
med menighedsrådet for det giver mere energi og overskud til
andre opgaver. Carina og Pia bydes velkommen. Pia har tilbudt at
være afløser som kirkesanger.
Overskydende beløb fra sidste års budget kan bruges til
servicebygning i Sørbymagle og højttaleranlæg i kirkerne.
Regnskabet gennemgås v. Marianne Skjødt.
Se bilag.

5.
Eventuelt.

Provstesyn d. 2/5 begynder kl. 14.00 v. præstegården. Forventes
afsluttet kl. 18.00. Kursus for kirkeværge i april: Kurt og Gert
deltager.
Plan over Kirkerup kirkegård lægges frem og formanden fortæller
hvad arkitekt Charlotte Skibsted fandt frem til, da hun vurderede
kirkegården 30/6- 16. Langsigtet plan; kirkemuren holdes fri for
grave, og en grøn kant anlægges. Der skal dog tilladelse fra provstiet
til at gå i gang med projektet.

6.
Næste møde.
Onsdag d. 19. april,
onsdag d. 17. maj,
onsdag d. 21. juni.

Næste møde onsdag d. 19/4 kl.19.00

Menighedsmøde d. 15. marts
Mogens Nellemann Hansen
Laila Kristensen
Kurt Petersen
Thorben Pedersen
Eva Sonne
Gert Olsen
Lone Adolph
Jonna Jensen

Afbud fra:
Øvrigt tilstede:

Underskrift

