Referat af menighedsrådsmøde i Vær - Nebel sogne, onsdag den 20. september 2017 kl. 19.00 – 21.30

Afbud: Keld Søllested, Marianna Cramer og Frank Poulsen.
1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt.
2. Tilbygningen til konfirmandbygningen og ny indretning af administrationsbygningen /Richard
Indstilling:
Provstiudvalget har nu bevilget vores ansøgning og vi kan påbegynde arbejdet med procedurer,
projektplanlægning og tidsplaner.
Beslutning:
Alle medlemmer af menighedsrådet er ”ambassadører” for byggeprojekterne, hvorfor projekterne vil være
fast punkt på rådets dagsorden i de kommende måneder. Referater af byggemøderne vil blive rundsendt til
alle rådets medlemmer. Der nedsættes en projektgruppe bestående af Richard, Jørgen og Carl V. – og
denne gruppe vil supplere sig med repræsentanter fra personalet og frivillighedsgruppen efter 10. oktober
2017, hvor det første indledende møde med arkitekten afholdes. Første opgave er at udarbejde et
detaljeret projektforslag, som skal fremsendes til provstiet, således dette kan blive behandlet på
provstiudvalgets møde den 20. november.

3. Kirkebladets lay-out.
Indstilling:
På det sidste møde i menighedsrådet besluttede vi at se nærmere på en eventuel ændring af bladets layout med hensyn til farvebilledernes frie placering. Som forberedelse hertil ser vi alle det seneste Kirkeblad
igennem og danner os et indtryk.
Beslutning:
Kirkebladets layout og økonomi blev diskuteret grundigt, og det blev besluttet, at Medieudvalget/Inge skal
kontakte PrintHouse vedrørende et nyt og billigere set-up a la Tyrsted – Uth`s blad/kirkefolder.
4. Anskaffelse og brug af den nye salmeudgivelse "100 Salmer" /Sanne
Indstilling:
Vi skal drøfte både anskaffelse og brugen af denne udgivelse, som koster kr. 120, - pr styk.
Beslutning:
Der indkøbes 100 stk - ”100 salmer” med påtryk: ”Vær og Nebel sogne” – desuden 50 børnebibler –
Henrik/Kirstine indhenter pristilbud.

5. Skovkirkegården - status efter seniorrådgiver og biolog på Institut for Geovidenskab og
Naturforvaltning Simon Skov' s besøg forleden /Jørgen.
Orientering:
Jørgen orienterede om mødet med Simon Skov på Skovkirkegården og den efterfølgende rapport.
Beslutning:
På baggrund af rapporten indkaldes kirkegårdsarkitekt Birgitte Henningsen til et nyt møde, - hvori Simon
Skov om muligt også deltager. Carl V. indkalder til mødet.
6. Indretning af våbenhuset på Nebel kirkegård som Pilgrimskapel / Julius/Gudmund.
Orientering:
Julius og Gudmund foreslog indretning af våbenhuset på Nebel kirkegård til et Pilgrimskapel og fremlagde
en fornuftig plan for arbejdet, som forventes færdigt i forsommeren 2018. Kapellet skal indrettes som et
reflektions - og hvilested - og holdes døgnåbent.
Beslutning:
Forslaget blev vedtaget – og Julius er ”tovholder” på opgaven. – Richard deltager som vores lokale
byggesagkyndige – ligesom der forsøges etableret et frivillig-laug i forbindelse med etablering og drift af
pilgrimskapellet.
7. Rengøring af orglet i Vær kirke - tidspunkt og forløb / Jørgen.
Orientering:
Rengøring af orglet finder sted i ugerne 43 og 44. Arbejdet forsøges tilpasset, således morgensangen den
25. okt. og 1. nov. kan gennemføres. Jørgen undersøger forslaget vedrørende en ”principal-stemme”
indbygget i orglet.

8. Nyt fra menighedsrådets medlemmer og udvalg.
Revisionsprotokollat for årsregnskabet 2016 fremlagt og godkendt.
Temamøde afholdes i Østbirk Sognegård den 4. oktober 2017 kl. 19.00 vedrørende fælleskirkelige – og
kulturelle aktiviteter i Horsens Provsti.
Der foreligger nu en rapport fra kirkesynet i Vær – Nebel den 5. september 2017 – rapporten vil bliver
bearbejdet inden næste menighedsrådsmøde.
9. evt.
- ingen bemærkninger.

Med venlig hilsen
Kirstine & Carl V.

