Gjern
Skannerup
Kirker

Referat menighedsrådsmøde
tirsdag den 10. april 2018 klokken 19 i Sognehuset
Deltagere: Aage Olesen, Steen Andersen. Erling Lemming, Peder Svinth,
Anne-Marie Petersen
Afbud: Birgitte Garne, Niels Bach, Hans Jørgen Seekjær, Otto Jensen, Majbritt
Fabech
Godkendt
1. Godkendelse af dagsorden
2. Planlægning af menighedsmøde

Mødet afholdes efter gudstjenesten d.
7.10. Her serveres let frokost.
Emner til menighedsmødet
• økonomi
• bygninger
• evaluering af afholdte aktiviteter og
forslag til nye aktiviteter

3. Evaluering af
Skærtorsdagsarrangementet

Stor tilfredshed både mht liturgi og
fortæring. Der var 32 deltagere
Arrangementet gentages i 2019

4. Hvid messehagel.
Vi har tre messehagler rød, lilla og
grøn, men mangler den hvide. Skal vi
igangsætte arbejde med at få den
hvide fremstillet?

Punktet udsættes.

5. Undervisning i DAP
Erling har været i kontakt med
kordegnen i Bryrup, der tilbyder
kursus i brug af DAP. Forslag til
datoer er: 15. maj, 29. maj, 12. juni
eller en helt 4. tirsdag. Honorar er
2000-2500 +kørsel.
Skal vi afholde kurset og i givet fald
invitere med fra andre menighedsråd?

Vi forsøger at få et kursus d. 29. maj kl.
19.00 - 22.00
Vi inviterer menighedsrådene i gl.
Gjern til at deltage
Det tager Erling sig af.

6. Budget 2019
Der inviteres snart til forberedelse af
budget 2019, hvor formand, kasserer
og kontaktperson deltager. Hvilke
ønsker har vi til budgettet både drift
og anlæg?

Følgende ønsker skal med fra GjernSkannerup sogn

Indhold i kurset skal rette sig mod
basisbrug af DAP
Hvordan bruger menighedsrådene
DAP det til arkivering, dokumentdeling
mv.

Aktivitetsudvalg 90.000 kr.
- kirkehøjskole, koncerter,
børnearrangementer, sogneaftener
m.m.
Renovering af Gjern kirke - i første
omgang søges om midler til at beskrive
projektet med renovering.
AV-udstyr til kirken
Midler til diakonalt arbejde.
P-pladsrenovering. Otto og Aage
kommer med et forslag og prisoverslag
til en billigere løsning end den, der
foreligger p.t.

7. Orientering fra præsten

Afbud fra præsten
Vagt til konfirmationen d. 29.04. Erling
Lemming.
Anne-Marie taler med Majbritt om
minikonfirmander. Hvornår er det
planlagt, at de skal igang??

8. Orientering fra medarbejdere

Afbud

9. Orientering fra andre:

Vedr. renovering
- sagen sendes til den kgl. bygnings
inspektør.

Præstegårdsudvalget om
arbejdsværelse/samtaleværelse til
præsten.
Status for vejkirke – pjece fra
Kirkefondet

Ønske om at konfirmandstuen bliver
delt op, så halvdelen bruges til
samtaleværelse og halvdelen til depot.
Ønsket er fremsendt til provsten.
Gjern Kirke er optaget i Vejkirkepjecen.
Den skal lægges frem i kirkerne, på
kultur-og idrætscenteret, hos
købmanden, hos bageren, på
automobilmuseet og på Landal
feriecenter. Steen sørger for, at det
bliver sat i værk.
Der er stadig en problematik vedr.
skiltning. Steen og Aage følger op på
det.
Steen har været til formandsmøde med
provstiudvalget.

10. Punkter til næste møde

Forslag om at studieturen i år går til
kirker, som har AV-udstyr i kirken, så
menighedsrådet kan få ideer til AVløsning i Gjern og Skannerup kirker
Gudstjeneste i præstegårdshaven - evt.
i 2019

11. Eventuelt

