Gjern
Skannerup
Kirker

Referat menighedsrådsmøde
tirsdag den 12. maj 2020
Deltagere: Aage Olesen, Hans Jørgen Seekjær, Peder Svinth, Erling Lemming,
Steen Andersen, Anne-Marie Petersen, Birgitte Garne, Majbritt Fabech
Afbud: Ragnhild Hansen
Godkendt
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af kvartalsrapport for
1. kvartal 2020 – bilag tidligere
udsendt.

Godkendt

3. Menighedsmødet er flyttet fra 12.
maj til 9. juni. Drøftelse af indhold til
mødet – herunder beslutning om
menighedsrådsmøde samme aften.

Det er stadig uvist om det kan lade sig
gøre at afholde menighedsmødet d. 9.
juni.
Punkter til mødet:
• menighedsrådets arbejde - Steen
• kirkerenoveringen - Steen
• det kirkelige liv - Anne-Marie
• liturgien - Peder og Steen

4. Fastsættelse af ny dato for
kirkesyn.

Onsdag d. 17.06 kl. 17.00
i Skannerup Kirke
Der er efterfølgende spisning i
Sognehuset.

5. Forslag fra Erik Nyengaard om
oprettelse af lapidarium. Forslag som
bilag samt vedtægter fra Løvel Sogn.
Skal vi arbejde videre med idéen?

Det blev besluttet at arbejde videre
med ideen.

6. Budget 2021.
Orientering om status.

Godkendelse af budgettet skal på
mødet d. 9.06.
Ønsket om renovering af pladsen ved
Gjern kirke skal fremsendes igen. Vi
må se på, om det kan koordineres med
det vejarbejde, der skal i gang i
midtbyen.

7. Orientering fra præst.

Peder, Otto, Erling udgør et udvalg,
som skal arbejde videre med sagen.

Online gudstjenesten bliver i denne
uge fra Gjern.
Der er mange hensyn at tage i denne
tid - der skal muligvis være flere
handlinger f.eks. i pinsen - dåb og
gudstjeneste Det kan ikke klares i en
handling pga afstandskrav.
Der skal være rengøring ind imellem,
og der skal være håndsprit m.m.
Der er mange hensyn også i forhold til
de kommende konfirmationer d. 14.
juni.
Vi satser på 2. konfirmationer.
Erling tager konfirmationsvagten i
Gjern d. 14. juni.
Der skal nedsættes et udvalg, som skal
se på udmøntningen af retningslinierne
i forhold til afviklingen af gudstjenester i
den kommende tid.
Udvalget er: Steen, Ragnhild, Otto,
Majbritt og Klaus.

8. Orientering fra medarbejdere.

Der har ikke været nævneværdige
problemer ved de begravelser, der har
været under coronaperioden.

9. Orientering fra andre

Ønske om dræning af
præstegårdshaven fremsendes til
provstiudvalget.
Det første møde med Søren Andersen
omkring renovering har været afholdt.
Der satses på, at renoveringsarbejdet
kan påbegyndes primo september.
Konfirmationerne i 2021 bliver i
Skannerup pga renoveringen af Gjern
Kirke

1o. Punkter til næste møde.

11. Eventuelt.

Budget 2021.

