Sahl Gullev
Menighedsråd
Rådsmøde (Åbent)

Torsdag 4. maj 2017 kl.: 19 - 22

Blad nr.: 114

Præstegården, Konfirmandstuen
Referat

Referent: JMM

Anna K. Jespersen (AKJ), Grethe Laursen (GHL), Inger-Grethe Eger
(IGE), Ida Madsen (IMA), Jens Martin Mølgaard (JMM), Merete
Deltagere: Lindhardt Christensen (MLC), Vagn Bach Jensen (VBJ)
Personalerepræsentant: Niels Skovridder (NSR)
Fraværende: Ingen
1. Sang

•

”En lærke letted”

2. Dagsorden

•

Godkendelse af dagsorden (JMM)
 Godkendt

3. Referat

•

Godkendelse og underskrift af referat (JMM)
 Godkendt og underskrevet

•

Kirkesangere (IMA)
 Plan for kirkesangere er på plads.
Visioner (IMA)
 Udviklingsdag i efteråret. NSR drøfter deltagelse, med
øvrig personale.
 IMA og VBJ har været til dialogmøde med provsten.
Danskundervisning (IMA)
 Intet at berette
Kommende punkter: Udviklingsmøde, Kirketælling, Hjemmeside, Konfirmation, Tilflyttere, Aktivitetskalender/årshjul.

•
4. Formanden
•
•
•

•

•
5. Sognepræsten

•

•

•
•

Budget 2018 (VBJ)
 VBJ gennemgik budgettet. Budgettet godkendt og
Underskrevet (Tidsstempling 4. maj 2017 kl. 20.31).

•

Forårsfrokost Personale-Menighedsråd (AKJ)
 18. juni efter gudstjenesten i Sahl.

6. Kasserer

7. Kontaktperson

Musikalsk legestue
 MLC foreslår at vi tilbyder musikalsk legestue igen, for
både dagplejebørn og børnehaven, hvert sit hold. MLC
finder ud af hvad det vil koste.
Konfirmation (MLC)
 Fremover spørges efter navne, på årets konfirmander, i
marts nummeret af Kirke- og Borgerbladet.
Danskundervisning (MLC)
 Intet at berette.
Jubilæumsvandring (MLC)
 Stiftet har arrangeret en pilgrimsvandring ”Klosterruten”,
som kommer forbi Sahl og alle er inviteret til at deltage.
Arrangørerne har aftalt at bruge kirken.
Pilgrimsvandring og Gospel dag
 MLC foreslår at lave vandring for de seneste års
Konfirmander, fra vores sogne. Godkendt.
 MLC foreslår at lave en gospeldag for næste hold
konfirmander (2017/2018 holdet). Godkendt.
Kommende punkter: Musikalsk Legestue.

•

(NSR)
 Arbejdstilsynet har været på besøg. Var meget
tilfredse.

•

Evaluering familiegudstjeneste, palmesøndag (IMA)
 Ca. 50 i kirken ca. 40 til efterfølgende frokost.
Evaluering ”Ost og Vin” Skærtorsdag (IMA)
 Igen et hyggeligt arrangement, med godt 20 deltagere.
Forårskoncert i Gullev (IMA)
 19. maj kl. 19. Vores egen organist, Søren slot, står for
koncerten.
Sogneudflugt (IMA)
 17. juni. Ørneshow kl. 14. Bus Sahl - Brokbakken –
Gullev. Bliver annonceret.
Friluftsgudstjeneste ved Ormstrup (GHL)
 27. august kl. 14.
Foredrag om Ormstrup, Sahl og Kirken (IMA)
 Aktivitetsudvalget kontakter Steffen for at få
kontaktoplysninger på foredragsholder m.v.
Arrangement med Sigurd Barret. GHL prøver at få en aftale –
efterår/vinter. Der opkræves entre, og vi prøver at få en aftale
med Sahl Minihal.
Kommende punkter: Evaluering udflugt, Friluftsgudstjeneste,
Foredrag lokalhistorie, Sigurd koncert / Luther skuespil

8. Personalerepræsentant

•
•

•
9. Aktivitetsudvalget:

•
•

•

•
•
10. Kirkegårdsudvalget

•

Varmestyring begge kirker (JMM)
 Gårdudvalget kommer med et nyt udspil.
Kommende punkter: Orgel, Varmestyring begge kirker,
Belysning kirkegård Sahl, opdaterede lister kirkesyn.

11. Opfølgning referat

•

Opfølgning af referat (Alle)
 Intet at berette

12. Evt.

•

(Alle)
 Distriksudflugt. MR betaler for MR medlemmer.

Næste møde: 27. juni
13. Næste møde

Alle møder starter kl. 19, med mindre andet er nævnt.
30. august, 5. oktober, 21. november, 24. januar, 15. marts, 8. maj,
27. juni, 30. august, 2. oktober, 21. november, 24. januar, 13. marts

