Gjern
Skannerup
Kirker

Referat fra menighedsrådsmøde
tirsdag den 9. oktober 2018
Deltagere: Birgitte Garne, Majbritt Fabech, Steen Andersen, Otto Jensen, Aage
Olesen, Hans Jørgen Seekjær, Niels Bach, Peder Svinth og Anne-Marie
Petersen
Afbud: Erling Lemming
1. Godkendelse af referat fra sidste Godkendt
møde.
2. Godkendelse af dagsorden
3. Gennemgang og underskrift af
revisionspåtegning regnskab 2017.
4. Gennemgang og godkendelse af
budget for 2019 – se bilag.

Godkendt
Gennemgået, taget til efterretning og
godkendt.
Budgettet blev gennemgået.
Vedr. anlæg
Vi satser på, at arbejdet med
samtaleværelse i præsteboligen går i
gang i 2019
Der er reserveret midler til udbedring af
diget i Skannerup.
Der er afsat midler til, at der
udarbejdes plan og overslag for
arbejdet med fugtproblemerne i Gjern
kirke.
Gjern-Skannerup Sognes
Menighedsråd, CVR-nr. 23927128,
budget 2019. Endelig budget afleveret
og godkendt d. 9.10.2019

5. Markering af Alle Helgens dag.
Det foreslås, at der udsendes en
blomst fra blomsterhandler med en
invitation fra menighedsrådet om
deltagelse i Allehelgensgudstjeneste.
Økonomi og hilsen præsenteres på
mødet.

Det blev besluttet, at der udsendes en
blomst med et brev fra menighedsrådet
via en blomsterhandler i Hammel
Blomst og brev sendes til de
pårørende, der bor indensogns og i
gammel Gjern kommune.
Øvrige pårørende til folk, der er døde/
begravet i Gjern kommune får et brev,
som fortæller, at deres pårørende
mindes ved Allehelgensgudstjenesten
Steen sørger for at sætte det i værk
med hjælp fra Helle.

6. Ønske fra præsten om hjælp til
spaghettigudstjeneste. Økonomi
fremlægges på mødet.

Det blev godkendt, at Majbritt sætter
forløb i gang inden for en ramme af
2000-3000 kr pr. år + indkøb af en
dukke til 800 kr.
Aktivitetsudvalget skal sørge for at
indregne det i budgettet for 2019.

7. På sidste møde drøftede vi om, der
skal være link til ”find gravsteder” og
et kirkegårdskort på hjemmesiden.
Otto skulle undersøge – hvordan?

Helle og Otto sørger for, at der kommer
et kirkegårdskort på kirkens
hjemmeside.
Otto checker, om der er problemer i det
i forhold til persondataloven.

8. Skal vi have en facebookside –
beslutning efter drøftelse på sidste
møde.

Vi ønsker ikke pt. at have en
Facebookside.
Vi vil gerne have slettet den side, der
er, hvis det kan lade sig gøre.
Hans Jørgen forespørger Finn
Glockengieser, om han haft noget at
gøre med den FB-side, det lige nu
foreligger på Facebook

9. Julehjælp. Forslag til
ansøgningsskema som bilag. Hvem
skriver i Kirkebladet? Hvem skal
ansøgningen sendes til? Hvem
beslutter tildeling?

Ansøgningsskemaet blev godkendt
Ansøgere skal sende det til Steen
Andersen.
Majbritt og Steen beslutter, hvem der
skal tildeles julehjælp.
Gavekortet kan ikke bruges til tobak,
vin eller spiritus.
Oplysning om ordningen sættes i
Kirkebladet og i Stafetten
samt på “Det sker i Gjern” på
Facebook,
Anne-Marie skriver om det.
Ansøgningsskemaet lægges på
hjemmesiden, og det kan også hentes
på Kirkekontoret.

!0. Kirkens indre liv.
Oplæg til drøftelse ved Peder.

En god drøftelse med udgangspunkt i
en TV-udsendelse - “Adam og Eva om
troen”.

11. Kistehåndtering ved Gjern Og
Skannerup kirker – se bilag.

Det udsendte forslag til kistehåndtering
blev godkendt.
•

12. Orientering fra præsten
•

•
•
13. Orientering fra medarbejdere.
•
•

Der er blevet indkøbt salmebøger til
Gjern Kirke og kapel.
“Gjern har Talent” falder sammen
med spaghettigudstjenesten, men vi
fastholder datoen for den
kommende spaghettigudstjeneste.
Anne-Marie laver kirkekaffe d. 25.11
Der er en praktikant i
arbejdsprøvning ved graverne indtil
jul.
Vejen mellem Blå Kors og
Skannerup Kirke er blevet lavet.
Kan vi oplyse begravelsestidspunkt
til folk? Otto tager kontakt til stiftets
jurist for at forhøre sig om juraen i
det, så vi ikke gør noget forkert i
forhold til
persondataforordningerne.

•
14. Orientering fra andre.

•
•

•
•
•

•
•
15. Punkter til næste møde.

16. Eventuelt

•
•

Steen har ikke fundet mønstret til
messehaglen. Han har været i
kontakt med Aase Kudsk - men det
skulle være et sted i Sognehuset
eller i den gamle konfirmandstue,
oplyser Ove Madsen.
Der har været møde med personale
vedr. sognehuset. Hvem rydder op,
gør rent mv.
Niels Bach flytter fra Gjern og
ansøger om at udtræde af
menighedsrådet. Ragnhild Hansen
skal indtræde i stedet for Niels i det
nye kirkeår.
Det lille rum i Sognehuset bliver nu
indrettet til kontor, og det skal
herefter ikke bruges til depot.
Der installeres ny vandvarmer i
køkkenet i Sognehuset.
Det er vigtigt, at regninger
indsendes til Lene i så god tid, at
betalingsfristen overholdes. Vi
drøftede ny procedure.
Der er Spillemandsmesse i Gjern
Kirke d. 21.10 kl .16.00
Kataloget for KK 44 blev omdelt.
Valg
Det er sidste møde inden jul. Der
bliver en let anretning. Peder sørger
for at bestille det - evt. fra Hotellet.

