Bestyrelsesmøde tirsdag den 24. november 2020 kl. 10.30
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden og underskrivelse af referat.
2. Nummertavlene i kirken
3. Tilbagemeldingerne fra Koret Klang og Gospelkoret
4. Henvendelse fra Søs Banke vedr. Gratis kulturtilbud – kabaretten: Babel – Babel – Babel
5. Juleaftengudstjenesterne – hvordan skal vi klare pladsbegrænsningen og evt. tilmelding?
6. INFO – brev 3 ud til alle: julegudstjenesterne – fortsættelse med solhvervsmøderne i kirken
7. Besøg i kirken – beslutning om ny gulvtæppe foran altret og i baggangen
8. Evt.
Bestyrelsen læser og diskuterer præsteansøgninger
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Til stede: Karen Bjerre Madsen, Bo Bertel, Asger Brodersen, Inger Bjerring, Tove Agerbo, Frans Pærregaard,
Anna Thordal-Christensen
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ad 1
Dagsordenen godkendt og referat underskrevet.
Ad 2
Nummertavler: Bo: De nye tal og bogstaver er købt og sat op.
Ad 3
Koret Klang: (v /Anna Refsgaard): Synger søndag aften og har haft 3 prøveforløb i vores kirke. Koret har
pause nu og giver besked senere.
Gospel-koret (v/ Jan Böttern): koret er lukket ned pt. Vender tilbage med besked efter nytår.
Begge kor skal betale 1000 kr. for perioden 1.1 – 30.6.2021.
Ad 4
Henvendelse fra Søs Banke vedr. kabaretforestilling i kirken: Babel-Babel-Babel, hvilket vi siger ja tak til.
Frans orienterer musikudvalget. Caspar sørger for aftale og fastsætter dato.
Ad 5
Juleaftensgudstjenester kl. 13.00 og kl. 14.30 og 16.00. Der skal trykkes salmer.
Forslag om tilmelding, hvilket blev vedtaget. Pladserne tildeles efter ”først-til-mølle-princippet.
Der skal udsendes nyhedsbrev nr. 3.
Ad 6
Nytårsmødet fastholdes indtil videre. Foregår i kirken (ikke i Skolegade 32, der er lukket).
Solhvervsmøder: meget positiv oplevelse, men også ønske om lidt flere fællessange. Dog er det Caspar, der
bestemmer indholdet.
Ønske om at arrangementerne fortsætter i januar, evt. med bedsteforældre og børnebørn.
Regering har afsat en pulje på 50 mil. til afhjælpning af ensomhed og isolation – vi søger denne pulje (Anna
Karen) evt. om penge til ny højskolesangbog.
Ad 7
Valgt gulvtæppe foran alteret, i præsterummet og på prædikestolen (Bo)
Ad 8
Karen: adventskrans er ophængt.
Juletræer: hentes hos Peder Meldgaard (Bo, Anna)
Kirkekaffe: 1. søndag i advent
Nytårsaftensdag: gudstjeneste kl. 15 med champagne og kransekage.

Per Bojsen har tilbud om ”Take Away”. Tilbud lægges frem i kirken.
Bo: præsenterede hjælpefondens julegave = gavekort til handelsstandsforeningen.
Ajourført kalender uddelt.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Præsteansættelse
Modtaget 4ansøgninger.
Konklusion:
3 ansøgere inviteres til samtale (Karen).

