Sahl Gullev
Menighedsråd
Rådsmøde

Onsdag 13. marts 2019 kl.: 19.00 - 22

Blad nr.: 130

Præstegården, Konfirmandstuen
Referent: JMM

Referat

Anna K. Jespersen (AKJ), Anna Rask Lauridsen (ARL), Grethe Laursen
(GHL), Inger-Grethe Eger (IGE), Ida Madsen (IEM), Jens Martin
Mølgaard (JMM), Vagn Bach Jensen (VBJ)
Deltagere:
Personalerepræsentant: Niels Skovridder (NSR)
Fraværende: Ingen
1. Sang
2. Dagsorden
3. Referat

4. Opfølgning referat



”Hvor smiler fagert den danske kyst”.



Godkendelse af dagsorden (JMM).
 Godkendt.



Godkendelse og underskrift af referat, blad 129 (JMM).
 Godkendt og underskrevet.



Gennemgang liste pkt. 13, fra seneste referat (Alle).
 AKJ, ARL, IGE: Ny hjemmeside. Arbejdet er i gang.
Forventes at blive offentlig i løbet af april.
ARL: Ansøgning til biskop.
 Afventer.
ARL/NSR: Oblatfad.
 Udvalget har et forslag. GHL tages med på råd.
Afventer flere forslag fra guldsmed.





5. Formanden



Ekstra stole til konfirmandstuen (IEM).
 Der indkøbes 14 nye stole. VBJ bestiller dem.
Konfirmation (IEM).
 Der er to konfirmander i Sahl i år.
 Der skal indkøbes flere telegrammer med kirkerne.
ARL finder ud af hvor mange med hver kirke. JMM
bestiller dem.




Opfølgning økonomi (VBJ).
Godkendelse og underskrift af regnskab 2018.
 Kasserer gennemgik MR bemærkninger i regnskabet bl.a.
om samarbejde med andre menighedsråd.
 Regnskab godkendt.
 Regnskabet underskrevet og indsendt til provstiet 13-3-2019
kl. 20.18.

7. Sognepræst



(ARL). Intet at berette.

8. Kontaktperson



(AKJ). Kirkesanger sygemeldt pga. et uheld. Vikarer indkaldt.

9. Personalerepræsentant



(NSR). Intet at berette.

6. Kasserer








10. Aktivitetsudvalget









11. Kirkegårdsudvalget



Punkter til gårdudvalget (ARL)
 ARL afleverede liste med forskellige punkter til
gårdudvalget.
Orgel Gullev (JMM).
 JMM aftaler besøg af konsulent.



(Alle)
 AKJ/NSR: Kirkeløber.
 AKJ/ARL/IGE: Ny hjemmeside.
 ARL/NSR: Oblatfad.
 ARL/JMM: Telegrammer.
 IEM/VBJ: Indkøb koncert.
 VBJ: Stole.



(Alle)

12. Opgaver inden næste
møde

13. Evt.

Evaluering aktiviteter 1. kvartal 2019 (IEM).
 Lysfest. Godt arrangement. Ca. 30 deltagere.
 Foredrag. Fint foredrag med ca. 15 deltagere.
 Indvielse af messehagel, Gullev. Gik godt, fin presseomtale.
 Fastelavn. Ca. 13 børn begge steder.
Fastelavn fremover (ARL).
 Vi overvejer om vi skal ændre på konceptet. Næste år
holder vi fastelavn, som vi plejer, i både Gullev og Sahl.
Forårskoncert (IEM).
 Louise Juhl, inspireret af Ewa Cassidy.
I Gullev 2. maj kl. 19.30. Chips og vin i våbenhuset efter
koncerten. VBJ sørger for vin. IEM for chips.
Sogneudflugt (IEM).
 18. august til Randers, Hvidsten Kro og den Italienske Have
ved. Mariager.
Friluftsgudstjeneste (IEM).
 Tages op på næste møde.
Gudstjenester i påsken, palmesøndag og skærtorsdag (IEM).
 Familiegudstjeneste palmesøndag kl. 11 i Sahl og frokost i
præstegården efter gudstjenesten.
 Skærtorsdag er der aftengudstjeneste kl. 19 i Sahl, med
efterfølgende ost og rødvin i præstegården.
Langfredag gudstjenste kl. 10.15 i Gullev, med mere musik
og ingen prædiken, men med altergang.
Strategi ift. annoncering i pressen af arrangementer (ARL).
 ”Annonce” dato i årshjul, betyder at vi køber en annonce i
Bj.bro Avis.
Opdatering årshjul (Alle).
 Opdateret.
Udgivelses datoer bladet (JMM).
 Ved planlægning af datoer for næste år vil vi vurdere dem i
forhold til højtider m.v.

Næste møde: 7. maj
14. Kommende møder

Alle møder starter kl. 19, med mindre andet er nævnt.
27. juni, 27. august, 2. oktober, 21. november, 21. januar,
18. marts, 30. april, 30 juni, 26. august, 1. oktober, 24. november.

