Sahl Gullev Menighedsråd

Rådsmøde (Åbent)

Torsdag d. 13. nov. 2014
kl.: 19:00 - 21:00

Blad nr.: 93

Sahl Præstegård, konfirmandstuen
Dagsorden
Højskolesangbog nr. 96: ”Vor gud han er så fast en borg”

1. Sang
Godkendt
2. Godkendelse af dagsorden
3. Protokol: Godkendelse og
underskrift af referat
4. Økonomi
Iflg brev fra provsten skal MR
forholde sig til revisionens
bemærkninger, og det skal føres
til referat.
5. Brev fra konfirmandforældre

6. Aktivitetsudvalget
kort evaluering om gudstjeneste
ved Ormstrup
Kirkekaffe i januar?
Kirkekaffe efter Alle.Helgen
Julekoncert

7. Sognepræsten
Hvordan forholder vi os
Fastelavnssøndag og 2. juledag?

8. Kontaktperson
Niels ønske om kursus i
beskæring

Godkendt og underskrevet.
Økonomien er sund og vi følger budgettet og har et lille
overskud.
Revisor bemærkninger gennemgået på forrige MR møde
og taget til efterretning af MR.
MLC udsender brev til konfirmander, inden jul, hvori der
gøres opmærksom på at konfirmation 2015, flyttes fra
Gullev til Sahl, hvis der ikke kommer indsigelser inden 1.
januar 2015.
MLC giver svar til forældrene, der har sendt brevet.
Aktivitetsudvalget prøver at finde et ”kendisnavn” til
foredrag eller koncert – som et større arrangement evt. i
samarbejde med lokale foreninger, friskole og minihallen.
JMM spørger Hanne Lefevre (tidligere boet i Sahl) om
hun vil give koncert.
Gudstjeneste ved Ormstrup: Godt arrangement –
gudstjeneste i det fri – kaffe i jagtstuen – ca. 50 deltagere.
MLC snakker m. Minna om at lave det som
familiegudstjeneste. Kan det kombineres med f.eks en
tryllekunstner? – Drøftes på næste møde.
Kirkekaffe i 18. januar i Sahl og 1. marts i Gullev.
Gudstjeneste kl. 10.15 begge steder.
Helle (vores kirkesanger) og Dynes Skovkjær Sand står
for årets julekoncert 4. december kl. 19.
JMM spørger Steffen om bladet kan udkomme i
weekenden 29-30 november.
Adventseftermiddag i præstegården 10. december kl.
14.30
Der holdes ingen gudstjeneste 2. juledag.
MLC har fri i uge 7 – og har fri fastelavnssøndag 15.
februar – Bent Ole vil gerne komme og holde
gudstjeneste. MLC giver Bent Ole besked.
MLC har tre hele dage for konfirmanderne i januarfebruar-marts, hvor der bl.a arrangeres Pilgrimsvandring.
NS finder en pris og tidspunkt for kursus – og afklarer
med kasserer.

9. Personalerepræsentant

10. Kirkegårdsudvalget
Intet møde siden sidst

Intet at berette.

Der skal indkøbes ral, til Gullev til foråret.
Gullev: Nylagte fliser over til toilet er lidt løse – AJ tager
kontakt til entrepenør.
Præstegård: Udvendige pullert lamper slår
fejlstrømsrelæet fra. Der overvejes om de helt skal væk.
Gårdudvalget kommer med et udspil.

11. Kirkepjece (JMM)

JMM spørger om Steffen vil hjælpe – teksten findes på
hjemmesiden.

12. Meddelelser fra formanden
Bispevielse

AJ og GL repræsenterer Sahl-Gullev Menighedsråd til
bispevielse i Viborg.

13. Eventuelt
Mødedatoer i 2015
Minihåndbogen
(husk referat til hjemmesiden)

Kasserer har indkøbt ny printer, med scanner.
MLC skriver om BUSK gudstjeneste til bladet. Der var
ca. 50 deltagere.
JMM kommer med forslag til MR mødedatoer i 2015.
MR rekvirerer ikke minihåndbogen.

