Tirsdag d.22. maj 2012
kl.: 19:00 - 21:00
Sahl Præstegård, konfirmandstuen

Sahl Gullev Menighedsråd

Rådsmøde (Åbent)

Referat

Deltagere:

1. Sang
2. Godkendelse af dagsorden
3. Protokol: Godkendelse og
underskrift af referat
4. Økonomi
Status
Hvilke ønsker har vi til 2013

5. Gudstjenestefrekvens

6. Menighedsrådsvalg

7. Aktivitetsudvalget
Sogneudflugt
Sommerlagkage
Gudstjeneste for Skovvænget

Blad nr.: 72

Referent: JMM

Anna Jespersen (AJ), Ida Madsen (IM), Bernd Jaaks (BJ),
Vagn Bach Jensen (VBJ), Grethe Laursen (GL), Merete
Lindhardt Christensen (MLC), Jens Martin Mølgaard
(JMM)
Afbud: Niels Skovrider (NS)
Salme: ”Det dufter lysegrønt af græs”.
Godkendt
Godkendt og underskrevet
Budgetforslag gennemgået og godkendt.
Status for budget/regnskab for 2012 ser fornuftig ud.
MR udarbejder forslag om een gudstjeneste hver søndag,
skiftevis i Sahl og Gullev.
Derudover vil vi føre statistik over antal kirkegængere der
kommer i kirke på ”anden” helligdagene, med henblik på
evt. at skære nogle af disse gudstjenester væk, hvis der er
meget lav deltagelse fra menigheden.
Valgforsamling 11. september.
Alle medlemmer af det nuværende MR ønsker at
genopstille til valget.
Sommerudflugt til Glud museum søndag 15. juli. Den dag
er der levendegørelse på museet. Forinden er der en kort
gudstjeneste i Gullev kl. 9.30.
Ved ankomst startes med frokost og kl. 16 kaffe med
kage. tilmelding sidst i juni.
Sommerlagkage onsdag 27. juni kl. 14 i præstegården.
Gudstjeneste for Skovvænget 20. juni kl. 14. VBJ og
JMM sørger for telt og stole. AJ aftaler lån/leje af borde
med Bystedet. IM sørger for kopper, tallerkner, kaffe mv.

8. Sognepræsten

I år fik konfirmanderne, som noget nyt, ”Den illustrerede
bibel” - der er en bibel, som tegneserie.
Årsmøde for Udvalg for religion og mission – i Viborg
stift – Emne: ”Kirke og kristne i mellemøsten”. MR er
positive og forudsætningen er, at det er udgiftsneutralt for
MR, ud over at stille kirke til rådighed. Hvem der må/kan
deltage og MR’s rolle, skal aftales inden endeligt tilsagn.

9. Kontaktperson
Personalemøde
Ansættelse af organist

Graverteam udarbejder oversigt over kirkegårdene, der
viser hvornår de enkelte gravsteder udløber.
Positiv tilbagemelding på teammøder.
Der er lavet arbejdsmiljødrøftelse..
Stillingsannonce udarbejdet. Sendt til institutioner. Skal i
Bj.bro Avis. Omtales i Kirke- og Borgerbladet.

10. Personalerepræsentant

Intet at berette.

11. Kirkegårdsudvalget
Lamper i Gullev

Nye hynder i Gullev. Gode og flotte.
Lamper i Gullev bliver sat op i nærmeste fremtid.

12. Meddelelser fra formanden
Møde om MR-valg 24. maj
Flytning af møde i august

MR møde onsdag 25. juli kl. 19

13. Eventuelt
(husk referat til hjemmesiden)

Forslag om at have en vogn til at køre kister på, ved
begravelser. Tages op på et senere møde.

