Sahl Gullev
Menighedsråd
Rådsmøde (Åbent)

Onsdag 24. januar 2018 kl.: 19.00 - 22

Blad nr.: 120

Præstegården, Konfirmandstuen
Referat

Referent: JMM

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

•

”Når vinteren rinder i grøft og i grav”

2. Dagsorden

•

Godkendelse af dagsorden (JMM)
 Godkendt

3. Referat

•

Godkendelse og underskrift af referat (JMM)
 Godkendt og underskrevet

•

Dåbsservietter (IEM)
 GHL undersøger muligheder og vil stå for administrationen
af det. Tages op på næste møde.
Rengøring (IEM)
 IEM spørger om rengøring selv kan/vil styre, om der skal
gøres rent.
Diverse meddelelser (IEM)
 IEM orienterede om forskellige invitationer mv.
Kommende punkter: Hjemmeside, Udviklingstiltag, FaceBook

4. Formanden

•

•
•
•

5. Sognepræsten

•

•
•
•
6. Kasserer
•

Status økonomi (VBJ)
 Regnskab for 2017 er afsluttet. Der et overskud på ca.
75.000, Regnskab for 2016 er godkendt af provstiet.
Fremtidig brug af tilbud (VBJ)
 MR besluttede, at indhente tilbud, når det skønnes at give
besparelser på det arbejde, der skal udføres.

•

Valg af personalerepræsentant (AKJ)
 Peronalemøde i marts. Her vælges personalerepræsentant
for det næste år.
 Der er ansat ny personalekonsulent i provstiet.

•

Brug af egne musikere (NSR).
 Egne musikere skal spørges først, ved både ordinære og sær
gudstjenester.

7. Kontaktperson

8. Personalerepræsentant

Gospelworkshop/gudstjeneste? (MLC)
 Der er fuld styr på arrangementet.
 Begge konfirmandhold fra Bøgeskovskolen, deltager.
Hverdagsgudstjeneste
 Gospel gudstjenesten er en hverdagsgudstjeneste, der
erstatter en søndagsgudstjenesten 18-2-2018.
Gudstjenesteplan. Indtil en ny præst er ansat, er det provsten der
sørger for at lave gudstjenesteplan.
Kommende punkter: Konfirmation

•

•

•

•

•
9. Aktivitetsudvalget
•

•

•

•

•

•
•
•

10. Kirkegårdsudvalget

•

•

Evaluering Julejazz (MLC)
 Malte og venner spillede igen. Et godt arrangement med ca.
25 deltagere. Vi prøver at fortsætte traditionen. Pris ca. kr.
6.000,Evaluering Julekoncert (IEM)
 God julekoncert, ca. 80 deltagere i kirken og ca. 40-50 til
gløgg i konfirmandstuen. Godt tidspunkt i slutningen af
november (før julemåneden). Positive tilbagemeldinger fra
gæsterne. Pris ca. 12.000,Evaluering Adventseftermiddag (MLC)
 Fire deltagere. Målrettet pensionister. Invitation via bladet.
Pris. ca. kr. 1.300,Evaluering Lucia (MLC)
 Endnu en succes, ca. 15 børn i optoget. Ca. 100 deltagere i
kirken og ca. 80 i hallen. En stor opgave for MR. Næste år
spørger vi om nogen vil hjælpe, specielt med oprydning og
opvask, evt. betale nogle unge mennesker for at hjælpe. Pris
ca. 4.000,Evaluering Nytårsgudstjeneste (IEM)
 I Sahl, ca. 20 deltagere – en tradition vi vil fortsætte.
Pris ca. kr. 1.000,Fastelavn (GHL)
 11. februar kl. 11 i Sahl og kl. 14 i Gullev. IEM indkøber
tønder m.v. VBJ sørger for at ophænge tønder og styre
slagets gang.
Palmesøndag
 Børnegudstjeneste og efterfølgende spisning i
konfirmandstuen. IEM er tovholder.
Skærtorsdag
 Aftengudstjeneste med let bespisning i våbenhuset. VBJ er
tovholder.
Forårskoncert (IGE)
 Onsdag 16. maj kl. 19.30 i Gullev. Bucholtz og Stengaard
spiller tango på harmonika og marimba.
Sangaften
 Der er kommet et tillæg til salmebogen. Aktivitetsudvalget
overvejer at arrangere en sangaften, for udbrede kendskabet
til det.
Årshjul, opdatering (Alle)
Kommende punkter: Friluftsgudtjeneste, sogneudflugt
Kirkesyn m. provstiet (IEM)
 13. marts kl. 9. Starter i Gullev. Slutter i Sahl m. frokost
kl. 12. Efterfølgende syn i præstegården. Vi prøver at
kombinere synet med afleveringssyn for præsteboligen.
VBJ, JMM, IEM deltager i hele kirkesynet. IGE og AKJ
deltager måske. NSR deltager ved kirkerne. MLC deltager i
præstegården.
Belysning Sahl Kirkegård (VBJ, JMM)
 Lamper leveres 1. februar.
 Opgaveliste for installation er udarbejdet.
Lys på altertavle i Gullev (JMM).
 Der opsættes to af de små projektører. NSR bestiller
elektriker.
 Kommende punkter: Fliser fra graverhus til kirke,
varmestyring (VBJ, JMM)

11. Udvikling

•

Udviklingsmøde, opfølgning og videre arbejde. (IEM)
 Udsættes til næste møde

12. Opfølgning referat

•

Lysfest (AKJ)
 Udsat til næste møde

13. Evt.

•

Orientering om opgaver i forbindelse med præsteskifte (IEM)

Næste møde: 15. marts
14. Kommende møder

Alle møder starter kl. 19, med mindre andet er nævnt.
8. maj, 27. juni, 30. august, 2. oktober, 21. november, 24. januar, 13.
marts, 9. maj.

