Løjt Sogns Menighedsråd – CVR.nr. 40686428 – 9012@sogn.dk

Referat fra
MENIGHEDSRÅDSMØDE i Konfirmandhuset
Torsdag d. 31januar 2019 kl. 18.30-22.00

Pkt.

Dagsorden Fremmødte: Anna Cecilie, Christian A.C. Ditte,
Anette, Julie, Kasserer Christian, Ole, Leif, Torben, Elin, Henrik.

Ansvar

Vi synger nr.:

OPJ

Referat skriver Julie Toft.

ACLM

Bilag

Klokken

18.45

Nogen, der skal gå før kl. 22?
1.

Godkendelse/korrektion af dagsorden. Ok

ACLM

Dags…

2.

Godkendelse/korrektion af referat fra sidste møde. Ok

ACLM

Se ref.

3.

Orientering fra formanden:

ACLM

3.1 Årshjul:

3.1

Grundtvig aften d. 19 februar med. Kaffe og kage.
IKONVÆRKSTEDET: Elin, Anna hjælper
Fastelavnsfest: Elin og Leif køber tønder. ELIN sørger for
kirkekaffe. Ejvin bygger en ramme mere.
26 marts Ditte reservere konfirmandhus til kursusdag
? 23-30 April konfirmandaftner
7 maj reserverer Plaugård huset til sang koret.
Se rettelserne i vedhæftet årshjul (det hænger også i køkken)
3.2 Orientering:
Julie arbejder som frivillig i rådet. Idet det er for stort et arbejde
at opstille til valg. Hun har valgt at indgå i Diakoni,
aktivitetsudvalg og hjælper ved minikonfirmander.
Elin og Julie. Ønsker at tage kursus i diakoni.
Christian tager kursus d. 26 februar. Økonomi.
Menighedsråds eftermiddag: d.26feb. kl.16-20 brainstorm: hvad
kunne vi tænke os af arrangementer.
12. Maj. Inviterer Genner menighedsråd os til Hoptrup

3.1.a

Invitation er sendt ud på mail
Efterårstur, Skovtur. Arr. af Skovudvalg
Et andet arr. sammen med Genner, tager aktivitetsudvalg sig af
Årsberetning sidst i maj.

4.

Orientering fra præsterne:
Ditte:
Gitte Bielefeldt er sat op med to timer i ugen, fra 4 til 6 timer.
For at afhjælpe præsterne i deres arbejde. Hun får fast plads i
Løjt hver torsdag eftermiddag kl.14-17. Når alt er på plads vil
rådet blive orienteret om hvor hun sidder og på hvilket
telefonnr. hun kan træffes. Det vil være således at sognebørn
skal kontakte hende for at træffe aftaler vedrørende kirkelige
handlinger.

DSP

Torsdag d.7marts Tager Lejf, Christian A.C. og Elin
konfirmandundervisningen.
Projekt i samarbejde med skolerne i skoledistriktet: ”Danske
salmer” foregik denne gang i Løjt kirke med god deltagelse.
Der er nye hold af Babysalmesang og minikonfirmander her i
foråret. Birgitte arr. og afholder.
Anette:
Det praktiske omkring Grundtvig aftner blev aftalt.
år2020 arr. i samarbejde med Genner har Anette ideer til, som
tages op i aktivitetsudvalg, samt hun deltager i Aab. I et møde
omkring år2020 arr.
5.

AJ

Alle sager til beslutning:
5.1 skift af grafiker/trykker til kirkebladet.

TH

KIRKEBLADET bliver næste gang trykt i Tinglev. 1600
eksemplarer. Spejderne deler bladet rundt.

5.2 godkendelse af næste etape på Kirkegården. Udvalget går
videre med tilbuddene.

CAC

CP

5.3 godkendelse af kvartalsrapport 30/9 2018. udsættes til
næste møde i feb.
Vores kasserer Christian er kommet tilbage efter sygdom.
Økonomi kursus til Christian, Leif og A.C. i Ribe.

LN

5.4 . Brandalarmen skal udskiftes. Der er 3 stk.
Bygningsudvalget tager sig af. Der indhentes tilbud.

6.

Sager der drøftes:
Nyt fra Byfornyelse gruppen:

ACLM

Torben og AC har deltaget i møde med vores tovholder Jørgen
Hoeck, Projekt leder Anna C og Projekt leder Thomas.

TH

Byen er nu opmålt. Der foreligger diverse tegninger, kloakering.
For at vi kan få et pænt fortov ved Handelstorvet har udvalget
givet lov til at fortovs sten går 10 cm ind over vores grund.
Skulle der være penge til overs ved Kulturtov overgår de til
Handelstov.
Menighedsrådet vil have metaldele bliver sort malet. Det gælder
skrallespand, ben på bænk og lysmast.
Menighedsrådet ser gerne at lyset i lysmast er dæmpet, så det
harmonerer med lyset ved kirken. Samt gerne have indflydelse
på hvilket tidsrum lysmast er tændt.
Er der nogle der har lyst til at hjælpe med at sorterer brosten 1.
lørdag i marts. Henvender sig til Torben
7.

Orientering fra kasserer:

CP

Revision/moms.
Honorar til menighedsrådet «arbejdes bidrag tilbage betales»

8.

Orientering fra kirkeværge:
Hvad gør vi med de gamle udgåede gravsten?
Alssund Sten kan destruere stenene og genbruge dem.
Ønske om opstilling af sten i et gærde. Kirkegårdsudvalget
arbejder videre med sagen.

CAC

9.

Orientering fra kontaktperson:

TH

Regler omkring sikkerhedsudvalg. Ansvarlig omkring
arbejdsområder. APV
10.

Orientering fra udvalg:
11.1 Bygningsudvalget: møde d.18 februar kl. 19 i
konfirmandhus
11.2 Kirkegårdsudvalget: ok

11.3 Skovudvalget:

CAC

Skovudvalget, der er gjort plads til udtynding. Træer er fældet af
Søren Essendrup.
11.4 Aktivitetsudvalget: der kommer en dato.
11.5 Informationsudvalget: ok
Der efterlyses folder over kirken til turister, Udvalget arbejder
på sagen
11.

Orientering fra underudvalg:
12.1 Gudstjenesteudvalget: Salmebøger skal indkøbes i år
(udvalget arbejder med sagen)
12.2 Minikonfirmander. Konfirmanderne går i byen og samler
penge ind efter gudstjenesten.
12.3 Diakoni

12.

Evt.
d.10marts Folkekirkens nødhjælp. Konfirmanderne går i byen og EC
samler penge ind efter gudstjenesten.

Henrik:
Ros til kaffebordet.
Savner et kort over skovområder og nøgle. (Henrik bedes
henvende sig dagen efter på Kirkegårdskontor for at få begge
dele)
Tænker man at markere Adam Oehlenschläger s 200år siden han
skrev ”Det er et yndigt land”?. (Præster og organist tænker
videre over ideen.)

HW

Savner et ur i konfirmandhuset (AC meddeler at man gerne må
medbringe sit eget ur under møder).
13.

Diverse.

Seneste sluttidspunkt:

Alle mailer sager til beslutning eller til orientering + bilag + forventet tidsforbrug til
acne.madsen@gmail.com senest den 10. i måneden. NB: Til orientering = til efterretning.
Anna Cecilie Lildholdt Madsen – 2094 8717

