Møde den 29. oktober.
Tilstede: Rasmus, Anne, Ove, Per, Merethe, Henning, Hanne og Henriette

Præstens punkt:
28 konfirmander. Undervisning startet op i uge 43.
Deadline til kirkeblad 1. november. Godt med læsestof til dette men kom gerne med stof.
Der afholdes juleafslutning for skole og børnehave i december. 3. og 4. klasse står for krybbespil.
11. december klokken 19-21 afholdes de 9 læsninger i kirken med konfirmandforældrene.
Kyndelmisse den 2. februar 2020 til fællesspisning med pandekager og flæsk. Gudstjenesten henligges til
klokken 16.
Fastelavnssøndag den 23. februar 2020 afholdes som almindelig højmesse.
Fremvisning af indkøbte dåbs- og bryllupsgaver til kommende dåbsbørn og brudepar.
Der er kommet 30 nye eksemplarer af salmebogen til supplering af salmebøger i kirken.

Formandens punkt:
Orientering om møde med konstitueret Provst i Nyborg samt Fyns biskop mandag den 28. oktober.
Provstiudvalgene i hhv. Kerteminde og Nyborg Provsti har mulighed for at afgive høringssvar omkring Fyns
biskops sindet skrivelse indtil 14. november. Drøftelse omkring sindet skrivelsen.
Henvendelse af borger i menigheden omkring reservering af gravsteder på kirkegården. MHR har hidtil ikke
opkrævet gebyr for reserveringer af gravsteder, da der ikke har været de store henvendelser. Der er
enkelte reserveringer på kirkegården på nuværende tidspunkt.
Evaluering af foredrag med spejderne og menighedsmødet. To gode arrangementer. Foredragene til begge
arrangementer forløb godt. God tilslutning til spejdernes foredrag, tilslutningen til foredraget ved
menighedsmødet kunne godt ønskes større.
Menighedspleje: Drøftelse omkring jule- konfirmand hjælp. Hvem kan ansøge? Hvordan kan det gribes an?
Vedtægt for samarbejde mellem Ørbæk Sogns Menighedsråd og Nyborg Sogns Menighedsråd om drift og
administration af kirkegården i Ørbæk i medfør af § 42a i lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr.
771 af 24. juni 2013 godkendes og underskrives af MHR.

Kirkeværge:
Grandækning begynder i uge 45.
Henvendelse fra tidligere menighedsrådsformand Ole omkring gravsten til kirkegårdens lapidarium.

Kasserer:
Kvartalsrapport 1-1-2019 til 30-9-2019 for 3. kvartal for 2019 gennemgås. Brugt samlet 73,93% af det
samlede budget.
Drøftelse omkring tilbud på opvaskemaskine. Kirketjener bliver bedt om at indhente et tilbud mere. MHR
drøfter efterfølgende tilbuddene.
Der er brugt ca. 180.000 kr. til istandsættelse af præstegården ifm. Indsættelse af ny præst. Der søges ved
provstiudvalget om at overføre beløbet fra de frie midler.
Kirken står uden kirkebil, da selskabet, kirken havde, er gået konkurs. Fremover vil kirken benytte Taxa Syd.
Personer i menigheden som har brug for kirkebil, skal som tidligere, selv bestille kørsel til de ønskede
kirkelige handlinger. Telefonnummer opdateres i det kommende kirkeblad.

Kontaktperson:
Diverse info.
Den nye kirkesanger er tiltrådt.
Rammetid for de ansatte i kirken. Der arbejdes videre med det.
Julefrokost for kirkens personale fredag den 29. november.

Aktivitetsudvalg:
Der er bestilt mad til kommende børnegudstjenester.
Julekoncert den 22. december klokken 15.00

Præstegårdsudvalget:
Indvendig istandsættelse i præstegården er fuldendt.
Der kigges nærmere på præstegårdshaven, da der skal fældes lidt og tyndes ud.
Der etableres en varmepumpe skjuler til varmepumpen ved præstegården.
Der skal afsættes midler på budget 2021 til maling mm af vinduer, træværk og døre i præstegården.

Kommunikationsplan for Ørbæk Sogn.
Modtaget tilbud fra Danske Kirkelige Medier. Gennemgang af opsætning af grafisk profil. Der afholdes
telefonmøde i den kommende tid.

Eventuelt:

Næste møde er 26. november kl. 19 til konstituerende møde.
Husk kalender til mødedatoer for 2020.
Ide til kirkeblad med klumme omkring ” hvorfor gør præsten sådan, hvad gør præsten hvornår, hvornår gør
præsten dette?”
Kunne det være en ide med et almindeligt klaver i sognehuset?

Referat slut klokken 22.10
Referent Henriette

