Sahl Gullev
Menighedsråd
Rådsmøde (Åbent)

Tirsdag 10. maj 2016 kl.: 19 – 22.30

Blad nr.: 105

Sahl Præstegård, konfirmandstuen
Referat

Referent: JMM

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

•

”Kom maj du søde milde”

2. Dagsorden

•

Godkendelse af dagsorden (JMM)
- Godkendt

3. Referat

•

Godkendelse og underskrift af referat (JMM)
- Godkendt og underskrevet

•

Økonomi: Buget 2017 (VBJ)
- Budget og bemærkninger godkendt og sendt til
provstiet

•

Sogneudflugt (IGE)
- Turen i år går til Christiansfeldt 16. juni kl. 8.15 til 18
- Opsamling ved begge kirker
- Guided tur og frokost. Kaffe på hjemvejen.
- Annonce i Gudenådalens Avis og i Borgerbladet,
- Omtale på hjemmesider og Facebook.
- Flyers og annoncering i kirkerne.
Julekoncert (IMA)
- Vi undersøger nogle muligheder.

4. Økonomi

5. Aktivitetsudvalget:

•

•

Konfirmation (JMM)
- MLC sørger for at konfirmander fra de to sogne
nævnes i Kirke- og Borgerbladet og på hjemmesiden.
- MLC laver et forældremøde ved start af det nye hold
og fortæller, at der tilbydes konfirmation i vores lokale
kirker, hvis der er ønske om det fra forældre og børn.
På forældremødet bedes forældrene at tilkendegive,
hvor barnet ønsker at blive konfirmeret – Bjerringbro,
Gullev eller Sahl.
- Lige år er der konfirmation i Sahl og ulige år i Gullev,
om søndagen lige efter konfirmation i Bjerringbro
Kirke. Hvis der derudover er ønske om konfirmation i
enten Sahl eller Gullev, kan det enten tilbydes om
lørdagen eller om søndagen som gudstjeneste nr. 3.

•

Sognepræsten (MLC)
- Musikalsk legestue i kirken, sammen med børnehaven
har været en succes. Genoptages til efteråret.

6. Sognepræsten

-

Pensionisttur fra Skovvænget er aflyst.

- GLC spørger biskoppen om han vil holde friluftsgudstjenesten på Ormstrup. Merete er forhindret den dag.

7. Kontaktperson

•

(MLC) Intet at berette.

8. Personalerepræsentant

•

(NSR) Udsat til næste møde.

•

Energimøde (VBJ) (LPO) (JMM) (NSR)
- Godt møde med afklaring om, hvilke tiltag vi skal lave.
Tages op på næste gårdmøde. Udvalget laver en
indstilling til MR.

•

Køkken og konfirmandstue (MLC) (IMA).
- IMA og MLC arbejder videre med et udkast til køkken
- VBJ snakker med CLC om nogle motiver til lyddæmpende billeder.

•

Fældning af træer i skoven ved kirken Tages op på næste gårdmøde.

9. Kirkegårdsudvalget

-

•

Snerydning
- Tages op på næste gårdmøde.

•

Menighedsrådsvalg (IMA)
- Vi har fået lov til igen at bruge to årig valgperiode.
- Opstillingsmøde 13. september.
- JMM undersøger muligheden for at samle de to sogne
til et sogn.

•

Opdatering af hjemmeside (IMA)
- MLC og JMM tager et møde med Steffen angående
hjemmesiden.

•

Kirke- og Borgerbladet (JMM)
- JMM aftaler bladmøde med Steffen.
MR er indstillet på bidrage med et højere beløb til
distribution af Kirke- og Borgerbladet, da Kirken gerne
vil have den leveret til alle husstande i de to sogne.

10. Formanden

-

•

Materiale (IMA)
- MR springer over samtale med provsten i år, da vi
allerede har haft flere gode møder i det sidste år.
Forskellige modtagne materialer blev gennemgået.
-

•

VBJ: Skulpturen er færdig og klar til afsløring efter forårskoncerten i Gullev 12. maj.

•

Opfølgning på opgaver fra sidste møde (JMM) (Alle)
- JMM: Gæsteprædikant og samarbejde med foreninger
er i gang

•

Datoer for møder (JMM)
- JMM: Finder datoer, så der hele tiden er fastlagt for et
år frem.
VBJ: Minna og Niels due har sendt en tak til MR for
deltagelse ved deres guldbryllup.

11. Opfølgning referat

12. Evt.
•

13. Næste møde

Næste møde 28. juni
Alle møder starter kl. 19, med mindre andet er nævnt.
17. august, 13 september (opstillingsmøde) 29. september, 16.
november, 24. januar, 15. marts, 4. maj

