Gjern
Skannerup
Kirker

Referat fra menighedsrådsmøde
tirsdag den 13. november 2018
Deltagere: Birgitte Garne, Ragnhild Hansen, Steen Andersen, Aage Olesen,
Hans Jørgen Seekjær, Niels Bach, Erling Lemming, Peder Svinth og AnneMarie Petersen
Afbud: Otto Jensen
1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Fremlæggelse og godkendelse af
kvartalsrapport for 3. kvartal. Bilag
med rapport og forklaringer

Gennemgået og godkendt

3. Valg af formand

Steen Andersen

4. Valg af næstformand

Erling Lemming

5. Valg af kasserer

Birgitte Garne

6. Valg af kontaktperson

Hans Jørgen Seekjær

7. Valg af kirkeværge ved kirkerne

Aage Olesen

8. Valg af sekretær

Anne-Marie Petersen

9. Valg af studietursudvalg

Hans Jørgen Seekjær, Ragnhild
Hansen og Peder Svinth

10. Fastlæggelse af mødekalender for Majbritt laver et udkast og rundsender
næste år
det.
Vi stiler mod den 2. tirsdag i måneden.
Januarmødet er d. 15.01.2019

11. Orientering fra præsten

- fine Allehelgens Gudstjenester md
meget fin musik.
- Gerda Jessen er blevet provst og
flytter fra Tvilum-Skoruo sogn.
Afskedsreception efter gudtjenesten
d. 2.12.. Anne-Marie og Majbritt
indkøber gave fra menighedsråd og
medarbejdere.
- Præstemæssigt betyder det et
vacuum, og Majbritt er en del vikar i
Tvilum sammen med Einar Stobbe og
præsterne fra Voel/Svostrup.
- Nytårsgudstjenesten d. 31.12 er
godkendt af biskoppen
- Ordningen på Karolinelundscenteret
med ny tidspunkter for gudstjenester
og fællessang sættes igang. Der
veksles mellem onsdag formiddag og
torsdag eftermiddag. Majbritt laver
forslag til plan for aktiviteterne på
Karolinelundscenteret.
-

12. Orientering fra medarbejder

Otto var fraværende.

13. Orinetering fra andre

Steen har været til formandsmøde. Der
blev brugt tid på gudstjenestens liturgi.
- Folkekirken 3.0
På Ribe stifts hjemmeside kan der ses
kort udgave af en rapport, som et
udvalg har udarbejdet om emnet.
(“Hvem bestemmer”)
Menighedsrådet opfordres til at gå ind i
arbejdet med udformningen af
gudstjenestens liturgi.
Vi får det taget på MR-dagsorden i det
nye år - og det nævnes på
menighedsmødet d. 18.11.
Måske har nogen fra menigheden mod
på at gå med i et udvalg om sagen.
Forslag om at der afholdes et møde for
alle menighedsråd med oplæg om det
tema - eller vi kunne få provsten med
på et MR.
Besøg af Karen Vestergård fra
Nationalmuseet d. 21.11. Hun skal se
på fugtproblemerne i Gjern Kirke. Her
efter skal Søren Andersen - Ans
arkitekt - udarbejde et tilbud, som kan
lægges til grund for det videre arbejde.
Ansøgning til provstiudvalget om
dækning af øgede udgifter itl
gravermedhjælperen. Der er givet en
lønforhøjelse, og det er en del af
central forhandling.
Menighedsmøde søndag d. 18.11
Steen står for orientering og leder
mødet.
Anne-Marie tager til afskedsreception
for Ingrid Mejer Jensen - koordinator
for KK44 med en gave fra
Menighedsrådet.

Hans Jørgen spørger, hvem der har
ansvaret for den mindesten for 5. maj.
1945, som står ved Skannerup Kirke.
Han vil kontakte Tage Franck
desangående.
Vi skal have lavet henvisning fra
sogn.dk's hjemmeside til kirkens egne
hjemmeside. Peder går videre med den
sag sammen med Helle
Steen ser på årshjulet.
14. Punkter til næste møde
15. Eventuelt

Tak til Niels Bach for de to år i
menighedsrådet - og god vind
fremover.

