Torsdag d. 14. nov. 2013
kl.: 19:30 - 21:00
Sahl Præstegård, konfirmandstuen

Sahl Gullev Menighedsråd

Rådsmøde (Åbent)

Referat

Blad nr.: 85

Referent: JMM

Anna Jespersen (AJ), Vagn Bach Jensen (VBJ), Ida
Madsen (IM), Grethe Laursen (GL), Merete Lindhardt
Christensen (MLC), Niels Skovridder (NS), Jens Martin
Deltagere: Mølgaard (JMM), Bernd Jaaks (BJ).
Fraværende: Ingen
1. Sang

Højskolesangbogen, nr. 548 ”Stille hjerte, sol går ned”

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3. Protokol: Godkendelse og
underskrift af referat

Godkendt og underskrevet

4. Økonomi
Status

Økonomien ser fin ud. Vi forventer et overskud på ca. kr.
100.000,- og derfor kan vi fremrykke haveprojektet ved
præstegården.

5. Haveprojekt.
Orienterende mail udsendt
Bilag m. specifikationer

Besluttet at igangsætte haveprojektet i præstegården.
Deles op i 5-6 etaper.

6. Fliser i Gullev
Digebrud i Gullev

7. Aktivitetsudvalget
Julekoncert
Adventseftermiddag
Nytårsaften
Foredrag på Ormstrup og
buskørsel
Kirkekaffe – hvornår
Lucia og fredslys 2. søndag I
advent

Juristerne i stiftet afviser at arven fra Arne Pedersen, kan
anvendes til fliser ved Gullev Kirke – selv om ordlyden i
testamentet giver mulighed for at bruge arven til:
”udsmykning af Gullev Kirke og til udendørs faciliteter”.
VBJ tager kontakt til stiftet, for at få frigivet den del af
arven, der er brugt på belysning og bænke. AJ sender
billeder af bænke til VBJ.
Vi igangsætter flisebelægning ved Gullev Kirke sammen
med reparation af diget VBJ.
Julekoncert 11. december. Gløgg og æbleskiver i
præstegården. Deadline for materiale er torsdag uge 48
MLC kontakter Gitte og Loic. JMM sørger for
annoncering mv. IM sørger for indkøb.
MLC står for Adventseftermiddag. 4. december kl. 14 i
præstegården.
Nytårsaften – gudstjeneste i Gullev kl. 16 – efterfølgende
serveres kransekage og champagne i våbenhuset IM køber
ind.
MR har takket ja til Minna Due Jensen’s tilbud om et
fællesarrangement i jagtstuen på Ormstrup. Det bliver
torsdag 23. januar kl. 19, med foredrag ved Ole
Brunsbjerg. MR tilbyder taxikørsel tilsvarende
kirkebussen. AJ sender materiale til JMM, som sørger for
annoncering.
Kirkekaffe i Sahl 19. januar og Gullev 9. februar (GL)
Lucia med Sahl Friskole i Gullev 2. søndag i advent – 8.
december – FDF kommer med fredslyset og fortæller om

fredslyset.

8. Sognepræsten

Valgt ny rengøringshjælp til konfirmandstuen.
Godt i gang med konfirmander.
Julebesøg med portvin.
Ferie i uge 7 og prøver at afvikle ferie til gode, ved at
holde fri hver tirsdag indtil maj.
Kirketællinger for oktober mangler.

9. Kontaktperson
Ansættelse af Kasper
Personalemøde

Ansættelsesaftale for Kasper er underskrevet.
Personalemøde holdes i uge 47.

10. Personalerepræsentant
Græsplæne-kistegrave

Graver igangsætter græsplæne kistegrave – skal
godkendes af provstiet – NS kontakter provst angående
dette.
Gelænder lavet ved trappen fra kirkegård til Frisholtvej.
Etableret to nye urnegravsteder.
NS skal på graverkursus i uge 8 og evt. uge 3.

11. Kirkegårdsudvalget
(haveprojekt)
Hynder i Sahl
12. Meddelelser fra formanden

13. Eventuelt
(husk referat til hjemmesiden)

Nye hynder til kirkebænke i Sahl er bestilt – koster i alt
ca. kr. 33.000,Kontakt fra Folkekirkens Nødhjælp angående indsamling
9. marts. AJ laver et lille indlæg til bladet i februar.
Til bladet – dead-line søndag uge 46:
Julekoncert (JMM)
Adventseftermiddag (MLC)
Nytårsaften (JMM)
Foredrag Ormstrup (AJ)
Lucia og fredslys (MLC)
Kirkekaffe – datoer til gudstjenesteliste (JMM)
Morten’s busser en del dyrere end Bjerringbro Taxi.

