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1.Godkendelse af referat fra januarmødet Godkendt
Godkendt

2. Godkendelse af dagsorden.
3. Drøftelse af arrangementer og
kirkehøjskole. Aktivitetsudvalget
orienterer og eventuelt nye forslag
medtages.

Programmet og budgettet for 2018 blev
fremlagt.
Et godt og varieret program. Der efterspørges arrangementer for familier.
Forslag til nye aktiviteter.
• Thisteds drenge og mandskor kunne
være en mulighed
• Fangernes kor - skal bestilles i god tid.
• Skolekor - hvis der er et ad hoc kor. Majbritt spørger Tine.
• Optræden for børn og unge kunne tænkes.
• Besøg af biskoppen
Vi skal tælle, hvor mange, der kommer til
de enkelte arrangementer.
Arrangementerne skal omtales i referaterne fra MR-møderne
Hvordan annoncerer man, så folk ser det.
“Det sker i Gjern” på Facebook og Kirkebladet samt hjemmesiden er de bedste
steder - og naturligvis “mund -til mund” metoden, som er rigtigt godt.

4. Indhold kirkeblad.
Skal salmestafetten udvides til andre end
menighedsrådsmedlemmer? Andre idéer
til indhold i kirkebladet, så vi kan
fastholde det flotte niveau, vi har pt.

Lorens Hedelund og Bjarne ? spørges, om
de vil samle stafetten op de næste par
gange, og derefter holder vi med
salmestafetten
Salmestafetten afløses af en temaside
KK 44 temaet kunne belyses af lokale
kræfter, f.eks. skolelederen. I år er det “ind
i det ukendte”, der er temaet.
Provsten kunne have et indlæg.
F.eks. om frivillighed og diakoni.
Hvad er der sket på kirkegården ?
Punktet om Kirkebladet tages på igen i
oktober.

5. Forberedelse af provstesyn den 7.
marts. Gennemgang af ønsker og gerne
prioritering.

Steen og Aage deltager i synet vedr. præsteboligen.
Hele menighedsrådet er inviteret til kirkesynet i Skannerup, Gjern kirke og Sognehuset.
Der er frokost for menighedsrådet efter
provstisynet. Meld tilbage til Steen Andersen, hvem der deltager i frokosten.
Søren Andersen, arkitekt fra Ans, er inviteret med i forhold til forholdene i Gjern Kirke
- der er stort behov for afbødning af fugtproblemerne og renovering af kirken.
Parkeringspladsen ved Gjern Kirke bør
renoveres.

6. Orientering fra præst.

Majbritt har været på uddannelse og er
blevet opmærksom på, at der skal holdes
menighedsmøde en gang om året, hvor
menigheden inviteres til at høre om økonomi, aktiviteter og visioner.
Det kunne gøres ved en kirkefrokost i september eller oktober.
Planlægning af dette tages på aprilmødet i
MR.
Majbritt har haft kontakt til Lis, som skal
assistere ved nogle børne- og familiegudstjenester.
Hvis den ordning skal gøres permanent
skal det på som punkt i forbindelse budgettet for 2019.
Indtil videre afholdes udgifterne af de midler, der er afsat til foredrag og koncerter.

7. Orientering fra medarbejdere

Kloakken i Skannerup er i gang med at
blive renoveret.
Der er kommet penge fra forsikringen i forbindelse med indbruddet.
Kirkegårdsvedtægterne er godkendt af
provstiet.

8. Orientering fra andre.

Kirkens aktiviteter er Ikke med i Staffetten
denne gang. Ved en fejl var vi ikke opmærksomme på, at deadline, som den plejer, ikke faldt sammen med deadline for
Kirkebladet.
Det kommer dog med i den elektroniske
udgave af Stafetten.
Provstiet har godkendt regnskabet fra
2016. Det er fremlagt på MR-mødet d.
9.02.2018, og det tages til efterretning.
MR har fået fremlagt revisionsrapport vedr.
kasseeftersynet og taget dette til efterretning, og herunder taget stilling til, at vi fortsat ønsker at bruge Sparekassen Kronjylland som pengeinstitut.

9. Punkter til næste møde.

• Teksten til hjemmesiden skal gennemses. Niels Bach er igang med det.
• Deltagelse i menighedsrådsforeningens
landsmøde. Skal der en med fra GjernSkannerup??
• En aften om arkivmuligheder på DAP’en
m.m.
• Hvordan får vi ryddet op i vores arkivalier, som p.t. står i boxen ?

10. Eventuelt

Arrangementer siden sidst.
• Vellykket sangaften d. 18. januar. Der
var ca. 30 deltagere.
• De ni læsninger d. 20.12 var velbesøgt.
Formen var god - med vekslen mellem
optræden, fællessang og læsningerne.
•

