Sahl Gullev
Menighedsråd
Rådsmøde (Åbent)

Tirsdag 3. november 2015 kl.: 19 - 21

Blad nr.: 102

Sahl Præstegård, konfirmandstuen
Referat

Referent: JMM

Vagn Bach Jensen (VBJ), Ida Madsen (IMA), Merete Lindhardt
Christensen (MLC), Jens Martin Mølgaard (JMM), Grethe
Laursen (GHL), Jens Christian Sørensen (JCS), Inger-Grethe Eger
Deltagere:
(IGE). Leif Poulsen (LPO)
Fraværende: Niels Skovridder (NS)
1. Sang

Højskolesangbogen nr. 354: ”Dybt hælder året i sin gang”

2. Godkendelse af
dagsorden

Godkendt

3. Protokol:godkendelse og
underskrift af referat

Udsat til næste møde pga. af ændring vedr. suppleant

4. Økonomi

VBJ gennemgik revisionsprotokolatet fra provstiet, det blev
godkendt med kommentarer.

5. Aktivitetsudvalget:
Julekoncert
Nytårs gudstjeneste
Kirkekaffe
Fastelavn

Julekoncert 8. december med ”Randers egnsteaterkor” kl. 19.30.
VBJ og LPO hjælper med Gløgg og æbleskiver. Husk Facebook
mv.
31. december i Sahl kl. 16 med champagne og kransekage. IMA
sørger for indkøb og servering.
Kirkekaffe: 31. januar i Gullev og i Sahl 28. februar efter 10.15
gudstjenesterne. GHL sørger for Kaffe.
Fastelavn 7. februar i Sahl kl. 11 og Gullev kl. 14 – med
efterfølgende tøndeslagning, begge steder. IMA indkøber mad og
drikker, VBJ indkøber tønder og kroner.

6. Skulptur

”Save Niels”, der skal lave skulpturen, har fundet træet, når det er
fældet og leveret, går han i gang, og sender billeder i løbet af
processen.

7. El-klaver

IMA aftaler med Helle, Kirkesanger, at indkøbe el-piano.
Malthe har lavet en lille jazz-trio til 1. søndag i advent, hvor der
holdes en musikgudstjeneste i Sahl. Efterfølgende tændes byens
julelys. Laves i samarbejde med Sahl Kultur- og Idræt.

8. Sognepræsten

MR har fået kr. 15.000,- til musikalsk legestue. Det laves i
samarbejde med Børnehaven og musikpædagog Tine Mynster.
MLC vil prøve at lave en Luciagudstjeneste, som sen
eftermiddagsgudstjeneste, i samarbejde med børnehaven.
Adventseftermiddag 2. december kl 14.30 i Konfirmandstuen.
IMA køber ind og laver kaffe.

9. Personalerepræsentant

Marianne Skrydstrup er ansat som organist.
MLC sørger for ansættelseskontrakt.

10. Kirkegårdsudvalget

MR godkendte at gasfyret i Sahl bliver udskiftet. Det nuværende
er gammelt, skal have lavet eftersyn og med et nyt fyr, vil der
sandsynligvis opnås op mod 10-20% besparelse på gasforbruget.
Er forhåndsgodkendt af provsten.

11. Meddelelser fra
næstformanden

MLC sørger for indkøbe ekstra salmebøger.
MLC overvejer om der skal laves ekstra ud af påsken i 2016.
Julefrokost 4. december.

12. Evt (husk referat til
hjemmeside)

GHL skal på korrekturliste for bladet.
VBJ sender årshjul til jmm

13. Næste møde

Alle møder starter kl. 19, med mindre andet er nævnt.
26. januar, 9.marts, 12. maj, 14. juni, 17. august, 29. september,
16. november.

