MENIGHEDSRÅDSMØDE
Tirsdag d. 10.04 2018 kl. 19.00
I Sognehuset
Dagsordentekst

DAGSORDEN:
1 Indledning
2

Opsamling

Protokollat

Ansv.

Tilstede: Torben, Jens, Arne, Lis, Ilse, Elsebeth,
Vibeke Hanne, Christian.
Afbud fra: Bo, Lissy
Referatet godkendes.

Gennemgang af referat fra seneste
møde

3
4

Godkendelse af dagsorden
Kunst i sognehuset
Kunstner Anne Marie Johansen kommer
kl. 19.00, og er med i en snak om hvad
vi har tænkt, med hensyn til kunst i
sognehuset.

5

Vision
A. PR Facebook er aktiv. Hvordan
bruger vi mediet?
B. En snak om og evt. en plan for hvad vi
ønsker at aktivitetsudvalget skal arbejde
med i den kommende sæson.

6

Indkøb af PC.

Dagsordenen godkendes.
Anne Marie fortæller om sine tanker og viser
sine skitseforslag.
Der skal laves 3 billeder af 120 gange 80 cm.
Prisen godkendes.
a.
Møder, arrangementer, koncerter m.m. kan
annonceres på fb. Alle må gerne sende forslag.
Vi skal huske at indholdet skal være lødigt og at
vi skal have tilladelse fra forældre til vore
konfirmander/minikonfirmander.
b.
Evaluering af meditationsgudstjenester.
Sammenskudsgudstjeneste. Koncerter m.m.
Involvere koret mere. Lægmandsgudstjenester.
Der indkøbes en computer til formålet.

VGT

1688 folkekirkemedlemmer i vore sogne koster
1215,36.
Vi tilmelder os.

TC

Det lille udvalg går sammen og forfatter et skriv
om, hvad vi vil med kirken.

TC

TC

AH

Arne forslår at der indkøbes en bærbar
PC, som han kan bruge i sit arbejde, men
som også kan bruges af andre til
kirkelige aktiviteter.

7.

VISDA
Ved visda kan vi købe rettighed til at
bruge de billeder der ligger nettet.
Pris: 0,72 kr. pr. folkekirkemedlem i
sognene.

8.

Kvissel kirke
Rapport fra nationalmuseet ligger
DAPèn. Provsten forslår at vi skriftligt
forklarer hvad vi vil med Kvissel kirke,
og derefter planlægger et møde med
repræsentanter fra stift og provsti.
Vi tager en snak om hvad vi vil med
Kvissel kirke.

9

Skærum kirke
Projektet forløber helt efter planen.
Kirken tages i brug igen 1. pinsedag.
Har vi specielle ønsker til "indvielsesgudstjenesten"? Ådalens sangkor øver på
sange til Gudstjenesten.

Der skal gøres rent i kirken efter håndværkerne.
Bænke skal gøres rene og gulvet skal vaskes.
Der skal serveres kaffe og kransekage efter
gudstjenesten.

10 Udlån/leje af grej fra kirkegården

Vi låner ikke vores redskaber ud til private.

11 Sognehuset

Der er lavet aftale med Holmen Anlæg omkring
arbejdet ved Sognehuset. Pris 15.000 kr.
Arbejdet omfatter rodfræsning og etablering af
ny græsplæne.
a.
Der er afholdt budgetmøde og vi bliver ikke
beskåret i nærmeste fremtid. Pga.
computerproblemer i provstiet må vi fremover
IKKE sende mails som omhandler flere sager.
24/4 er der møde i Siloen kl. 16-18 ang.
Migrantpræst i provstiet.
Mail fra Rula i Tripoli.
b.
Arrangementet med Gospel blev desværre
aflyst pga. sygdom.
Konfirmationer den 27/4, 29/4 og 6/5.
c.
Der skal laves notater i kirkegårdssystemet når
vi laver planer for, hvor der kan generhverves
gravsteder. Omfugning af Sognehuset starter
først til efteråret.
d.
De første regninger på Skærum kirke er blevet
betalt. Umiddelbart holder budgettet.
e.
Personalemøde holdes den 26/4 kl. 11.00
f.
Efterår 2018: 19/9, 24/10, 14/11 kl. 19.00
Forår 2019: 23/1, 20/2, 20/3
g.
Møde i udvalget den 22/5 kl. 19.00
h.
Deadline til næste kirkeblad. 9/5.
i.
HUSK: flagdage ved kirkerne hvor Bo, Torben
og Christian har ansvaret for at tage flag ned.
Kaffe til næste møde: Lis og Torben
Langfredag havde vi lægmandsoplæsninger
med 7 medvirkende og der var 34 deltagere
ved gudstjenesten.
Der kan blive problemer med, at afvikle
gudstjenesterne hvis der bliver konflikt.

Kan private låne/leje f.eks. minilæsser
fra kirkegården.
Der skal udarbejdes retningslinjer.
Orientering om oprydningsprojekt
omkring sognehuset.

12 Til Orientering
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

13 EVT

Postkassen
Præst
Kirkeværger
Kasserer
Kontaktperson
Mødeudvalg
Aktivitetsudvalg
PR
Medarbejderrepræsentant

BS

