Gjern
Skannerup
Kirker

Referat menighedsrådsmøde
tirsdag den 5. marts 2019 klokken 19 i Sognehuset
Deltagere: Birgitte Garne, Peder Svinth, Aage Olesen, Ragnhild Hansen,
Majbritt Fabech, Otto Jensen, Anne-Marie Petersen
Afbud: Steen Andersen, Hans Jørgen Seekjær
1. Godkendelse af referat fra januar.

Referatet blev godkendt

2. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

3. Fremlæggelse og godkendelse af
årsregnskab 2018.
Lene deltager – se bilag.

Julehjælp skal tages af kollekt - eller af
andre indsamlede midler. Det kan ikke
tages fra sognets ligningsmidlerne.
Gjern-Skannerup Sognes
Menighedsråd, CVR-nr. 23927128,
Regnskab 2018, afleveret d. 5..03.
2019 kl. 14.59.
Regnskabet blev godkendt.

4. Menighedsrådets visioner for 2019.
Drøftelse ud fra medsendte
visionsplan for 2018, samt drøftelse af
hvordan, der kan arbejdes med
kirkens liturgi ud fra materialet: Hvem
bestemmer?

Referatet fra drøftelser - se bilag.
Vedr. arbejdet med liturgien.
Vi ønsker et møde for MR-medlemmer i
provstiregi. Det skal være et
inspirationsmøde til, hvordan man kan
arbejde med sagen i de enkelte sogne.
Erling tager det med til formandsmødet
d. 20.03.
Næste år overvejes en visionsaften,
hvor der kommer en udefra, som kan
sætte noget i gang.

5. Forslag om, at der udleveres
strikkede dåbsklude til dåbsbarnet.
Erling orienterer.

6. Orientering fra præst.

7. Orientering fra medarbejder.

Vi kunne annoncere efter strikkere/
brodøser i kommende kirkeblad.
Der skal findes nogle modeller/
opskrifter.
Erling prøver at finde opskrifter/
modeller.
Vi spørger Inger-Lise om hun vil være
tovholder på projektet.
Majbritt er på kursus i Løgumkloster i
den kommende uge.
Der lægges op til arbejdet med
minikonfimander i foråret i samarbejde
med Karen Elisabeth.
Der er holdt møde for graver, præst og
kontaktperson og kirkeværge om
procedurer i forbindelse med
bisættelser/urnenedsættelser.

Folkekirkens Nødhjælp d. 10.03.
8. Orientering fra andre.
Kirkeklokken i Skannerup duer ikke.
Styringen er gået. Der er hentet tilbud
hjem på reparation. Det vil koste
75.000 kr. Der sendes ansøgning til
provstiudvalget hurtigst muligt. Gerne
inden d. 13.03.
Aage sørger for at det bliver fremsendt.
Der er lavet aftale om service på
Hjertestarteren.

Der skal aftales dato for kirkesyn.
9. Punkter til næste møde
Hvordan får vi midler til julehjælp
fremover.
Opfølgning på dåbskludene

10. Eventuelt

