Referat – Møde
Bogø Menighedsråd
Mødedato og sted Bogø Sognegård den 7. januar 2020 kl. 19
Fremmødte
Menighedsrådsformand: Anne (Trine) Thielemann
Næstformand, sekretær & kontaktperson: Helle Hansen
Kasserer & kirkeværge: Winni Børresen
Menighedsrådsmedlem: Charlotte Dunk Saxnæs
Medarbejder repræsentant: Lotte Marchsteiner
Sognepræst: Tina Preus Hansen
Afbud fra
Menighedsrådsmedlem: John Konggaard Hansen
Ikke afbud fra
Referent
Sekretær: Helle Hansen
Nr. Tekst
1
Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
2
Afklaring af begrebet gudstjeneste. Fastlæggelse af gudstjenestefrekvens
for dobbeltsognspastorat m.m. - ny ordning - ud fra notat af 19.sept.
2014 fra Biskoppen over Roskilde Stift (dok. nr. 106237/14). Notat
medsendes
Som udgangspunkt skal der være en højmesse med altergang i en af
pastoratets 2 kirker hver søndag. Der skal i flersognspastorater afholdes
mindst 2 gudstjenester på højhelligdage (juledag, påskedag og pinsedag).
Derudover skal der afholdes mindst 2 andre gudstjenester i
Fanefjord/Bogø Pastorat pr. måned.
3
Tidsinterval for forelæggelse af gudstjenesteliste for menighedsråd,
herunder drøftelse af alternative ”tjenester”, der ikke er at betragte som
gudstjenester.
Præsten information til det øvrige menighedsråd.
Udgangspunkt: Bogø Menighedsråd ønsker flg.: formændene for de 2
menighedsråd og præsten søger at få skabt mulighed for højmesse med
altergang skiftevis i Fanefjord og Bogø kirke med skyldig hensyntagen til
allerede planlagte aftaler med personale/andre forhold.
4
Fastlæggelse af retningslinjer for dage og tidspunkter for begravelser og
bisættelser i Bogø sogn.
Flg. Retningslinjer:
Jordbegravelser: Tirsdag til fredag. Om vinteren skal højtideligheden
påbegyndes senest kl. 13
Bisættelser: Tirsdag til fredag.
5
Ændring af tidspunkt for sognemøde.
Dato for sognemøde ændres til Tirsdag d. 12. maj. Kl. 17 i Sognegården.
Denne dag vil der også være 1. orientering om menighedsrådsvalget i
september 2020.

Ansvarlig

6

7

8

9

Gratis bisættelse/begravelse for medlemmer af folkekirken - kort
præcisering af indhold.
Formand og graver udarbejder information ang. bisættelser og begravelser
for medlemmer af folkekirken, og prisen for bisættelser og begravelser for
personer der ikke er medlem af folkekirken, og / eller ikke er bosiddende i
Vordingborg Kommune.
Forslag om nedlæggelse af aktivitetsudvalg. Beslutningskompetence
tilbageføres til menighedsrådet.
Forslag vedtaget.
Der skal for fremtiden være et fast punkt på dagsorden omhandlende
kommende aktiviteter.
Præstens kontortid i sognegården på Bogø
Præstens træffetid genoptages på Bogø. Den første tirsdag i måneden.
Startdato: Tirsdag d. 4. februar kl. 15:30 – 16:30.
Kommende arrangementer i Bogø sognegård v/ Winni Børresen
Udendørs gudstjeneste på Liselund Slot/park med andre sogne. Der
bevilges dækning til kaffe & kage. Oplyst overslagspris max. 100 kr. pr.
person. Udgiften dækkes af de deltagende menighedsråd.
Der vil være ”Syng sammen” flg. dage i Sognegården.
Torsdag d. 27.2
Torsdag d. 12. 3
Torsdag d. 16.4
Torsdag d. 7.5
Alle dage kl. 16
En Bogø’er fortæller:
Onsdag d. 5. februar. Thorbjørn fortæller om sine spændende rejser til
DDR. (før murens fald)
Onsdag d. 4. marts. Svend Aage
Onsdag d. 1. april. Benny Knudsen
Onsdag d. 6. maj. Lene Evers.

10

Nyt fra formand
Formand informerer.

11
12

Næste møde:
Torsdag d. 6. februar kl. 17

Formand
Anne (Trine) Thielemann

Næstformand/sekretær & kontaktperson
Helle Hansen

Menighedsrådsmedlem
Charlotte Dunk Saxnæs

Kasserer & kirkeværge
Winni Børresen

Menighedsrådsmedlem
John Kongaard Hansen

Sognepræst
Tina Preus Hansen

