Gjern
Skannerup
Kirker

Dagsorden menighedsrådsmøde
tirsdag den 10. oktober 2017 klokken 19 i Sognehuset
Deltagere: Hans Jørgen Seekjær. Steen Andersen, Erling Lemming, Niels Bach,
Aage Olesen, Otto Jensen, Birgitte Garne, Majbritt Fabech og Anne-Marie
Petersen
Afbud: Peder Svinth
1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af referat 22. august
2017

Godkendt

3. Vejkirke
På mødet i august besluttede
menighedsrådet at arbejde videre med
at etablere Gjern Kirke som vejkirke.
Status ved Niels

En vejkirke er åben uden for
højmessetid.
Kirkerne beskrives i en folder, som
udgives af kirkefondet, og som ligger på
turistbureauer,, tankstationer.
Der skal forefindes en beskrivelse af
kirken.
Det koster 2000 kr om året at være en
del af ordningen.
Der er 400 vejkirker i DK – deraf et
større antal cykelvenlige vejkirker –
med adgang til en pumpe og frisk vand.
Niels har forhørt sig, hvordan det kan
skiltes, at Gjern Kirke bliver en vejkirke.
Otto har undersøgt vedr. autolås og vi
afventer et tilbud.
Der arbejdes videre med sagen.

4. Evaluering af møde med frivillige

Mødet var godt besøgt, der var 50 i alt.
Der var god stemning, og der var stor
tilfredshed med mødet
Maden kunne dog godt være mere
spændende.

Arrangementet skal gentages årligt.
Steen sender den reviderede liste over
frivilliggruppen til menighedsrådet.
Der skal laves et menupunkt på
hjemmesiden om frivilliggrupper med
kontaktperson. og grupperne skal også
omtales i Kirkebladet.
5. Blomster til pårørende, som har
mistet i årets løb i forbindelse med
Allehelgens Gudstjeneste

Aage bestiller buketter hos købmanden.
Majbritt laver liste over, hvem der
bringer til hvem.
Den enkelte forfatter selv et kort som
hæftes ved buketten

6.Orientering fra præsten

Vedr. høstgudstjenesten til næste år
Majbritt foreslår, at der bliver
kirkefrokost med auktion over høst fra
haverne . Indtjeningen ved auktionen
går f.eks.til Kirkens Korshær.
Rigtig fin spejderhøstgudstjeneste med
næsten fuld kirke.
Biskoppen har givet tilladelse til, at der
holdes højmesse d. 31.12 kl. 14 (med
efterfølgende bobler og kransekage)
under forudsætning af, at der kan
tilbydes kirkebil til gudstjeneste d. 1.01.
et andet sted.
Der skrives i Kirkebladet om
arrangementet og om mulighed for
kirkebil d. 1.01.

7. Orientering fra medarbejdere

Ønske om nytårskur for ansatte og
menighedsråd.
d. 19.01 er en mulig dato.

8. Orientering fra andre

Årshjul:
Tilføjelser til det årshjul, som var med
som bilag.
• September - studietur
• August - møde med frivillige
• Februar og september - drøftelse
af kommende arrangementer og
kirkehøjskole
• Hans Jørgen kommer med ting
vedr. personale til årshjul

Årshjul – tilføjelser? Se bilag

Der har været besøg af eksperter vedr.
dræn ved Gjern Kirke. Steen, Aage og
Otto ser på sagen og kommer med en
indstilling.
Lene kommer til næste møde vedr.
budget - og der skal prioriteres.
Ellen stopper som sognemedhjælper til
januar– og der skal findes en ny, som
kan træde til ved arrangementer.
Der annonceres efter en ny i
Kirkebladet – og der skal skrives tak i
bladet til Ellen – og der skal holdes
afskedsreception efter en gudstjeneste
meldes også ud i Kirkebladet.
Helle skal fremover booke
organistvikarer for organisten i Dallerup,
Svostrup og Voel – og Hans Jørgen har
udarbejdet retningslinjer for hendes
arbejde i den forbindelse.
Kontakt til andre sogne vedr.
kirkehøjskole. Voel er meget
interesseret – og Svostrup har takket
nej.
Hans Jørgen inviterer til decemberkaffe
en formiddag for ansatte og så mange
fra menighedsrådet som muligt.
9. Punkter til næste møde

•
•
•
•

10. Eventuelt
11. Lukket punkt: Lønforhandlinger

Budget
Valg DAP – kort kursus for
menighedsrådet?
Mødekalender for det kommende
år.

Der var ikke mange til Troldhøj
Gudtjeneste – der skyldes måske vejret.

