Gjern
Skannerup
Kirker

Referat fra menighedsrådsmøde
tirsdag den 6. oktober 2020
Deltagere: Erling Lemming, Aage Olesen, Otto Jensen, Ragnhild Hansen,
Birgitte Garne, Peder Svinth, Steen Andersen, Majbritt Fabech, Anne-Marie
Petersen
Afbud: Hans Jørgen Seekjær
1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af referat fra
septembermødet

Godkendt

3. Farvevalg. Drøftelse efter møde 5.
oktober med maler og farvekonsulent

Der var flertal for at følge
farvekonsulentens anbefalinger.

4. Frivillig fest 12. november. Skal
festen afholdes under de nuværende
covi-19 restriktioner?

Vi udsætter festen. Det omtales i det
kommende kirkeblad.

5. Blomster til pårørende, der har
mistet i årets løb.

Vi sender en blomst til de pårørende i
gammel Gjern kommune, der har
mistet i år.
Listen blev gennem
gået.
Helle laver kort, og Steen bestiller
blomsterne.

6. Juleaftensgudstjeneste –
hvordan??

Vi afholder julegudstjenesten i hallen
kl. 13.30.
Planlægningsudvalg: Peder, Steen,
Anne-Marie, Majbritt. Steen indkalder
udvalget.
Erling vil hjælpe praktisk på dagen.

7. Indlæg næste kirkeblad.

8. Orientering fra præst.

Steen skriver om renovering og
julehjælp.
Majbritt om sorggruppe.
Udvalget skriver om julegudstjenesten
Kunst op til jul og skolen, 3. klasse.
Ragnhild skriver lidt om det. Vi laver
ikke fernisering i år grundet Coronaomstændighederne.
Aflysning af frivillig fest. Anne-Marie
skriver om det.
Om bibelen 2020 - Peder prøver at få
nogle til at skrive om det.
De ni læsninger afholdes i kirken uden
Troldhøjkoret d. 6. december
Forslag om, at Troldhøjkoret i
samarbejde med menighedsrådet
arrangerer “Syng Julen Ind” d. 2.
december, hvis det kan lade sig gøre i
hallen.
Ragnhild forespørger i hallen om det
kan lade sig gøre.
Majbritt kontakter Sidse fra
Troldhøjkoret.
Kirsten Vase, Majbritt og nogle enker
arbejder videre med at etablere
sjælesorgsgruppe. Der arbejdes lige nu
med navnet - og med indholdet. Der
arbejdes desuden på at få omtale i
nogle af de lokale aviser.
Der skal nedsættes et udvalg vedr.
genindvielsen af Gjern Kirke.

9. Orientering fra medarbejdere

Der lægges gran på kirkegårdene lige
nu.

10. Orientering fra andre

Renoveringen skrider godt frem og
efter planerne.

11. Punkter til næste møde

12. Eventuelt

Sidste møde i det gl. menighedsråd er
d. 17. november.
Der afsluttes med spisning. Peder
sørger for det.
Konstituerende møde for det det nye
menighedsråd bliver d. 12.11. kl. 19.00.
Steen inviterer til mødet.

