Gjern
Skannerup
Kirker

Referat fra menighedsrådsmøde
tirsdag den 11. september 2018
Deltagere: Steen Andersen, Birgitte Garne, Niels Bach, Hans Jørgen Seekjær,
Otto Jensen, Peder Svinth, Majbritt Fabech, Aage Olesen og Anne-Marie
Petersen
Afbud: Erling Lemming
1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Gennemgang og godkendelse af
kvartalsrapporter for 1. og 2. kvartal
2018 – se bilag.

Rapporterne for 1. og 2. kvartal blev
gennemgået. Forbruget på 50,28% for
et halvt år ser rimeligt ud.
Begge rapporter blev godkendt.

3. Orientering om arrangementer og
kirkehøjskole

4. Drøftelse af julehjælp

Der blev orienteret om
arrangementerne frem til jul.
Der er møder i den kommende tid i
aktivitetsudvalget og i
kirkehøjskoleudvalget. Her skal der ses
på aktiviteter i 2019 og fremover.
Vi skriver i Kirkebladet og på
hjemmesiden, at man kan søge om
julehjælp i sognet.
Niels har et forslag til
ansøgningsskema med til næste MRmøde.

5. 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 udsat fra
tidligere møder.
6.Orientering fra præsten

Steen undersøger, om Aase Kusks
tegninger til en hvid messehagel kan
bruges, så de spiller sammen med de
messehagler, vi har i forvejen.
Steen kontakter Aase Kusk for at høre
hvor tegningerne er.
Der er startet 15 konfirmander.
“Konfirmandbiblen” og “Guds ordVores sprog” er indkøbt til hver
konfirmand.
En fin Troldhøjgudstjeneste - med et
godt lydanlæg.(Gjern-Skannerups nye
anlæg) 55 fremmødte.
Kirkekaffe d 30. september. Det tager
Peder sig af.

7. Orientering fra
medarbejderrepræsentant.

Det har været en tør sommer, - uden
behov for græsklipning. Det har givet
luft til, at der er blevet malet ,og der er
blevet afviklet nogle flextimer.

8. Orientering fra andre.

Kirkebladet skal fremover leveres til
Sognehuset.
Der skal fordeles blade på biblioteket,
på Karolinelundscenteret, hos
købmanden og i kirkerne samtidig
med, at bladet omdeles.
Majbritt sørger for, at bladene kommer
de relevante steder, og hun beder Helle
om at koordinere leveringen med
Søren.
Majbritt og Helle checker op på dem,
der har løst sognebånd, og som bor
udenforbyen, De skal evt. have bladet
sendt pr. post.
Der var frivilligmøde d. 6.09 med 27
fremmødte. En god aften med en god
dialog.
Vi sørger for, at der næste år kommer
en, der kan sige noget om frivilligt
arbejde
Vi får alligevel ikke en
industriopvaskemaskine i køkkenet, der
er ikke plads til det.
Når man googler hjemmesiden
kommer vores ikke først.
Peder taler med Helle, om hun kan
sørge for, at det kommer først. Men
måske er det Google, der afgør det…..

Hvis man har ønsker til drøftelser på
møderne, så send ønskerne til Steen.
Dagsorden udsendes en uge inden
mødet.
Der har været afholdt
medarbejdermøde, og der er
gennemført APV.
Elena vil gerne på kursus vedr.
babysalmesang.
Hjemmesiden er blev gennemgået af et
udvalg, og den er blevet ajourført.
Lige nu har vi en Facebookside. Skal vi
have det? Det tages på et kommende
møde. Forinden undersøges, hvordan
vi kan styre Facebooksiden.
Otto sørger for en liste vedr. dem der er
gået bort og bisat/begravet i sognet i
det forløbne år - til brug for sognets
markering af det i forbindelse med
AlleHelgens dag.
Skal vi lave spaghettigudstjeneste i
forlængelse af “Rap i Bækken” til
næste år? Det tages på som et punkt
på et kommende møde.
Skal der være link til “Find gravsteder”
og et kirkegårdskort på hjemmesiden Det har andre kirker. Otto undersøger
hvordan til næste møde.
Studieturen starter ved Skannerup
Kirke efter gudstjenesten på søndag d.
16.09.
Majbritt ønsker abonnement på Kr.
Dagblad. Det søges i første omgang
hos provstiet, som er arbejdsgiver for
Majbritt.

9. Punkter til næste møde.

Se ovenfor.
Intet

10. Eventuelt
,

