Sahl Gullev
Menighedsråd
Rådsmøde (Åbent)

Tirsdag 27. juni 2017 kl.: 19 - 22

Blad nr.: 115

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)
Personalerepræsentant: Niels Skovridder (NSR)
Fraværende: Vagn Bach Jensen (VBJ)
1. Sang

•

”Se det summer af sol over engen”

2. Dagsorden

•

Godkendelse af dagsorden (JMM)
 Godkendt

3. Referat

•

Godkendelse og underskrift af referat (JMM)
 Godkendt og underskrevet

•

Udviklingsmøde. (AKJ-IMA)
 Dato, 12. september kl. 19-21.
 Personale aflønnes for at deltage.
 IMA, AKJ, MLC laver et oplæg til mødet.
Kirkeradio (IMA)
 Kirkeradioen er nedlagt.
Hjemmeside (AKJ)
 JMM rykker Steffen mht. opdatering/ombygning.
Kommende punkter: Udviklingsmøde, Kirketælling,
Hjemmeside, Facebook, Tilflyttere, Aktivitetskalender/årshjul.

4. Formanden

•
•
•
•

•

•
5. Sognepræsten

•
6. Kasserer

•

BUSK (MLC)
 BUSK gudstjeneste i Sahl er flyttet til 1. oktober, da
Sigurd Barret kommer mandag 30. oktober (dagen efter
den officielle BUSK søndag.)
Hoppekirke er også bestilt, da den var ledig 1. oktober.
Musikalsk legestue
 MLC har fået en pris på kr. 16.000,- for 12 gange. Hver
gang er der legestue, først for dagpleje og så for børnehaven.
Konfirmation (MLC)
 Der er 21 konfirmander i Sahl-Gullev i 2018. Der holdes
et forældremøde 17. september. Her drøftes bl.a i hvilke
kirker der er ønske om konfirmation. JMM deltager i
forældremødet. IMA bestiller sandwiches.
 MLC beslutter om der skal foregå konfirmandundervisning i Sahl. MR har godkendt de ekstra omkostninger
der kan komme hvis det foregår i Præstegården.
 Temadage: Spejderlejr på sletten, Gospeldag med
undervisning og en dag arrangeret af stiftet. MR har
godkendt at der må bruges op til kr. 20.000,- på gospelunderviser og band. Dagen afsluttes med gospelgudstjeneste der er for alle. MLC beslutter sammen med
underviser om det skal foregå i Gullev eller i Sahl.
Kommende punkter: BUSK, Konfirmation, Gudstjeneste
tidspunkter.
Udsat til næste møde

•

7. Kontaktperson

•
•

Løn til kirkemusiker (AKJ)
 IMA melder tilbage til musikerne, at MR skal have set
på lønreguleringer. Punktet tages op næste MR møde.
Løn til personale tages fremover op én gang om året.
Evaluering personalefrokost (AKJ)
 En rigtig god dag med smørrebrød kage og livlig snak.
Samarbejdsaftale for graversamarbejde (AKJ)
 Der lavet en aftale for samarbejde mellem graverne i
Bjerring, Hjermind, Mammen og Sahl-Gullev.

•

Gudstjenesteplaner (NSR)
 Graver tillidsmand deltager fremover ved udarbejdelse af
gudstjenesteplaner af hensyn til fordeling af kl. 9 og kl.
10.15 gudstjenester.
 NSR siger ja til at tage mod en praktikant i arbejdsprøvning, fra Silkeborg Jobcenter.

•

Pilgrimsvandring (IMA)
 Vejerslev MR holder pilgrimsvandring 12. august, og
kommer til Sahl ved middagstid og vil gerne bruge Sahl
kirke. NSR sørger for at kirken er låst op.
Evaluering forårskoncert i Gullev (IMA).
 God koncert men få deltagere. Konklusionen er at
koncerter i vore kirker skal foregå på en hverdag.
Evaluering sogneudflugt (IMA).
 En god udflugt med 27 deltagere, heraf 8 børn. Lidt
uheldigt at det faldt sammen med Stafet for Livet.
Friluftsgudstjeneste ved Ormstrup (GHL).
 27. august kl. 14. Gjern Spillemænd er hyret. GHL
klarlægger antal stole til musikere og hvad MR ellers skal
bidrage med.
Foredrag med Historisk Samfund, om Ormstrup, Sahl og
Kirken (IMA).
 28. september kl. 19 i Sahl. Starter i kirken og
herefter kører vi til Ormstrup, hvor foredraget holdes i
Jagtstuen. GHL spørger Minna om betaling for kaffe.
IMA afklarer med Steffen at MR eneste udgift, er til
kaffe.
Arrangement med Sigurd Barret (GHL).
 Sigurd Barret kommer i Sahl Minihal 30. oktober kl. 19
og underholder om Luther - en forestilling for både børn
og voksne. GHL finder ud af om det kan rykkes frem,
gerne til kl. 17.30.
 IGE laver 300 nummererede billetter. Der annonceres i
Kirke- og Borgerbladet. Herefter på FB og annoncering i
Bjerringbro Avis. Billetter skal købes på forhånd efter
”først til mølle” princippet.
 Der skal være to mand til at hjælpe med opstilling (scene)
MR skal opstille stole.
Der skal serveres aftensmad til Sigurd og holdet.
IMA spørger hallen om de vil sælge øl, vand mv.
Julekoncert (IMA)
 Vi går i tænkeboks. Tages op på næste møde og alle kan
sende ideer til aktivitetsudvalget.
Kommende punkter: Friluftsgudstjeneste, Foredrag
lokalhistorie, Sigurd Barret.

8. Personalerepræsentant

•

•

•

•

9. Aktivitetsudvalget
•

•

•

•

•

10. Kirkegårdsudvalget

•

•

•

Prioriteringsliste (JMM).
 Murer-, maler- og tømrerarbejder udføres i august.
 Beslysning Sahl Kirkegård. Gårdudvalget laver en plan
med antal og placering af lamper, på næste gårdmøde i
september.
Varmestyring (JMM).
 JM-Teknik udfærdiger en rapport med muligheder og ca.
priser for varmestyring i kirkerne. Pris for rapport inkl.
moms kr. 4.000,Datalogger (JMM)
 Stiftet har besluttet at opsætte dataloggere, der måler
temperatur og luftfugtighed, i alle kirker i stiftet. De kan
aflæses on-line, da der også installeres et WiFi hotspot i
kirkerne. Stiftet står for installation og drift.
Kirkesyn (IMA)
 IMA finder en dato for kirkesyn, i sidste halvdel af
september.
Kommende punkter: Orgel, Varmestyring begge kirker,
Belysning kirkegård Sahl, Prioriteringslister kirkesyn,
Messehagel Gullev.

11. Opfølgning referat

•

Opfølgning af referat (Alle)
 Alle punkter opdateret.

12. Evt.

•

(Alle)
 AKJ bestiller mindst 500 nye kirkefoldere.

Næste møde: 30. august
13. Næste møde

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

