DALBY PASTORAT
Menighedsrådet
Gl. Tved 23
6000 Kolding

DALBY MENIGHEDSRÅD
Mandag, den 6. februar, 2013

Referat
Deltagere:
Elly Petersen (EP), Margit Ganderup-Nissen (MGN), , Lars Gylnæs (LG) Søren Arens (SA),
Jens Christian Bach Iversen (JCBI), Kjeld Kjeldsen (KK), Jette Juhl (JJ) (referent.)
Afbud fra Jacob Hussmann (JH)

Pkt.
1

Indhold
Velkomst og
underskrift

Forhandling/beslutning
Referat fra sidste MR møde underskrevet

2

Valg af ny biskop

JCBI gennemgik Folkekirkens organisationsstruktur og orienterede om de 5
kandidater, der er opstillet til det kommende valg.

3

Nyt fra udvalgene:
3.1 Økonomi: SA/MGN

Kvartalsrapport for 4. kvartal klar. Indtægterne matchede budgettet. Udgifter udviser
positiv difference.

3.2 Personale: JCBI

JCBI/SA har møde Line Reinvang 7. februar bl.a. vedr. indkøb af PC

3.3 B&U: JJ

Næste arrangementer: Fastelavnsgudstjeneste 10/02+Spaghettigudstjeneste i form af
bedsteforældredag 21/04.

3.4 Aktivitet: EP

Kirkekaffe fordelt som følger: 17. februar EP, 24. marts SA, 28. marts MGN. Obs den
24. marts=palmesøndag, hvor der skal være lidt ekstra til ganen.

3.5 Bagdadudvalg:
JCBI/SA

Forholdene for vores venskabsmenighed i Bagdad er desværre yderligere forværret.
Tyrstrup Kirke er også blevet venskabsmenighed med Bagdad.

3.6 Kirke/præstegård:
LG/KK

Varmesystemet er repareret. SA følger op med Trefor mht. planerne for udbygning af
fjernvarmenettet ud til kirken.

3.7 Vision/sognehus:
JCBI/SA

13. marts rundtur til nye sognehuse i området (kl.14.30 Skanderup, Kl.15.45 Harte og
kl 17.00 Seest) for inspiration. Nærmere indkaldelse mailes til alle deltagere.

4

Gudstjeneste
Palmesøndag

Palmesøndag planlægges at bygge gudstjeneste op med procession og fortælling
om kirkens indretning, historie m.v.

5

Kirkesangerfunktion

6.

Dåbsmateriale

JCBI gennemgik kirkesangerfunktionen, som den har fungeret indtil for nylig.
Fremtidigt behov for kirkesanger diskuteret – forskellige modeller: Én eller flere, der
kan alle tjenester, eller en, der er tilknyttet søndagsgudstjenesterne og andre til øvrige
gudstjenester (bryllup, begravelse mm.). Behovet vendes med organist., som derefter
inviteres med til næste mr-møde.
JCBI forelagde den nye børnebibel/dåbsgave ”Sigurd fortæller Bibelhistorier” med
tilhørende CD. Det blev besluttet at indkøbe disse til dåbsgaver fremover.

6

Nyt fra præsten

JCBI informerede om sidste måneds og kommende måneds aktiviteter.
Som supplement til Dalby Tidende blev det besluttet at trykke en oversigt over
gudstjenester på kvartalsbasis og lægge i kirken.

7

Eventuelt

Afskedsgudstjeneste med Biskop Niels Arendt i Haderslev den 3. marts kl. 14.

