Gjern
Skannerup
Kirker

Referat fra menighedsrådsmøde
tirsdag den 17. november 2020
Deltagere: Steen Andersen, Peder Svinth, Hans Jørgen Seekjær, Erling
Lemming, Aage Olesen, Otto Jensen, Majbritt Fabech, Birgitte Garne, Ragnhild
Hansen, Anne-Marie Peterse
Afbud:
1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af referat fra mødet i
oktober.

Godkendt

3. Julegudstjeneste i hallen.
Orientering og aftaler.

Der blev orienteret.
Et udvalg er i fuld gang med at
arrangere julegudstjenesten.
Udvalget laver en arbejdsplan - og
uddelegerer opgaverne.

4. Evaluering af de sidste fire års
arbejde i menighedsrådet:
Mødernes indhold?
Mødeform?
Mødernes afvikling?
Udvalgsarbejde?
Har vi nået det vi ville?
Andet?

•
•
•
•
•
•

•
5. Orientering fra præsten
•
•

•
6. Orientering fra medarbejder.

Godt med en kort og kontant
mødeledelse.
Godt at der nedsættes udvalg, som
kan arbejde med specifikke
opgaver.
God stemning i menighedsrådet.
Vigtigt med visionsmøder
Godt at det er lykkedes at få gang i
renoveringen
Der har været gang i mange
aktiviteter - og det har vi fået rigtigt
gode tilbagemeldinger på.

Majbritt er i Løgumkloster i i den
kommende uge - et led i
uddannelsen i sjælesorg
Omtale af et tilbud om opskrifter til
dåbsklude
Majbritt har haft møde med den nye
præst i Søhøjlandets kirke.
Det vurderes fra gang til gang,
hvordan vi håndterer
gudtjenesterne og
coronasituationen bedst muligt

7. Orientering fra andre.

• fra formandsmødet:
Der er gang i drøftelser om, hvor meget
af menighedsrådsarbejdet, der skal
centraliseres.
Gjern-Skannerup MR ønsker ikke
yderligere centralisering, men nogle
opgaver kan med fordel løses centralt.
f.eks. regnskabsføring.
Det er væsentligt, at provstiet kan
tilbyde hjælp f.eks. i form af
konsulentbistand.
• byggeriet
Planen følges - vi er endda lidt foran
planen.
Der bliver åben kirke for interesserede
d. 20.11 om eftermiddagen.
• Kirkehøjskolen d. 19.11 med Søren
Ulrik Thomsen holdes på Gjern Hotel
og der er fuldt hus.
•

8. Eventuelt

3. klasse afleverer deres kunst i den
kommende uge og de trakteres
med saftevand og kage.

Tak til Ragnhild for arbejdet i
menighedsrådet. .
Vi køber 50 eksemplarer af Den nye
Højskolesangbog.

