Sahl Gullev
Menighedsråd
Rådsmøde

Onsdag 21. november 2018 kl.: 19.30 - 22

Blad nr.: 128

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:
1. Sang

•

”Der står et slot i Vesterled?”

2. Dagsorden

•

Godkendelse af dagsorden (JMM)
 Godkendt

3. Referat

•

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

•

Gennemgang liste pkt. 12, fra seneste referat
 IEM: Dåbsklude. Aktivitetsudvalget vil prøve om man
kan samle et strikkehold lokalt.

•

Medlemskab af Kirkernes sociale arbejde i Viborg (IEM)
 Vi synes allerede vi har mange tilbud lokalt, der henvender
sig til alle, så vi takker nej til et medlemskab.
Indvielse af messehagel (IEM)
 17. februar kl. 10.15 i Gullev. IGE og ARL er ansvarlige.
Oblatfad (IEM)
 AKJ og NSR finder et nyt fad til Gullev.

4. Opfølgning referat

5. Formanden

•
•
•

Opfølgning økonomi (VBJ)
 Rapport for de første 10 måneder. Budgettet følges nogenlunde. Der forventes et underskud for hele året, når de sidste
faktura modtages, for renovering af præstebolig, ydermure
og sokkel samt reparation af tagskæg på Sahl Kirke.

•

Musikalsk Legestue (ARL)
 Starter til januar med vores organist, Gunhild. Kører frem til
påske. Laves hver gang for børnehavebørnene og derefter
for dagplejebørnene i Sahl.
Liturgi ved dåb i højmessen (ARL)
 Kører efter ritualbogen indtil præsten kommer med ændringsforslag.
Gudstjenester i påsken, St. Bededag og Kristi Himmelfart (ARL)
 Påske: Skærtorsdag, Langfredag og to gudstjenester påskedag. Også gudstjenester St. Bededag og Kristi Himmelfart.
Nyt design til hjemmesiden (ARL).
 Vi laver et særskilt møde om indhold på en ny hjemmeside,
bl.a med hvad gør man ved: ”Dåb”, ”Vielse” og andet.
JMM indkalder til møde. AKJ, ARL, IEM, IGE og JMM
deltager.

6. Kasserer

•
7. Sognepræst

•

•

•
8. Kontaktperson

Strategi hvis en af vore kirkemusikere siger op (AKJ)
 Vi afklarer med de musikere vi har, om de kan dække
behovet. Derudover prøver vi at udbygge gruppen af
vikarer. Derefter tages stilling til yderligere ressourcer.
Specielt juleaften, påskedag, pinsedag og konfirmation, kan
der være behov for en ekstra sanger.

9. Personalerepræsentant

•

(NSR). Intet at berette.

•

Evaluering BUSK gudstjeneste (IEM)
 God gudstjeneste. Ca. 45 deltagere.
Evaluering Allehelgen (IEM)
 Ca. 29 deltagere.
Evaluering højskolesangaftener (AKJ)
 Nogle gode aftener ca. 20 deltagere pr. gang. Det kan vi
godt gentage. AKJ aftaler med Line at vi gerne vil have tre
yderligere aftener i januar, februar, marts og at februar
udgaven bliver i Gullev Kirke.
Lucia (IEM) (ARL)
 13. december starter kl.. 16.30 med optog fra børnehaven.
Gudstjeneste. kl. ca. 17.00 og fællesspisning i hallen
efterfølgende kl. ca. 17.45.
AKJ, IEM, JMM, VBJ møder for at opstille borde og stole
og borddækning.
JMM efterlyser hjælpere på FB.
Julekoncert (ARL) (IEM)
 28. november kl. 19 i Sahl med Swing Singers.
JMM sørger for gløgg.
IEM sørger for æbleskiver m. tilbehør inkl. kaffe.
VBJ sørger for krus
IEM sørger for sodavand til koret.
IEM, IGE, JMM møder kl. 18.30 for at dække borde,
Tænde ovne og varme gløgg.
Lysfest (AKJ)
 Gullev Borgerforening dækker borde og laver maden.
Foredrag (IEM)
 26. februar kl. 19 i præstegården med Benjamin Kobborg
Tema: ”Må man tage livet af sig selv mor?”
Opdatering årshjul (Alle)
 Årshjul opdateret

•
•

•

10. Aktivitetsudvalget
•

•
•

•

•

Status på opgaver fra synslister (JMM) (VBJ)
 Præstegården: Overetage mangler at blive malet og udskiftning af gulv. Begge dele er bestilt.
Brændeovn i underegetage installeres inden jul.
Vest facade er fuget om. Gavl mangler og det bliver sikkert
først fuget om til næste år.
 Sahl Kirke: Tagskæg over mod præstegård repareres i år, da
håndværkerne vurderer at der er risiko for, at tagsten kan
falde/styrte ned.
 Øvrige punkter på synslister:
Vi har aftalt med tømrer og murer, at vi har sat sat et hold af
faste partnere/håndværkerfirmaer til at hjælpe med at vedligeholde vores bygninger og arealer. Og at vi gerne vil
have at tømrer og murer er projektledere på opgaverne, da
det typisk er dem der har de største opgaver. Og at de
samarbejder om at få det gennemført og styrer og hyrer
øvrige entreprenører, der skal involveres (fra vores liste og
de fakturerer Kirkerne direkte). På de større opgaver, har vi
bedt om et overslag inden arbejdet udføres.

11. Kirkegårdsudvalget

Vi har også bedt dem sige til, hvis de støder på ting
undervejs, som de mener bør repareres/renoveres eller vi
skal være opmærksomme på i øvrigt.
Og vi har endvidere bedt dem om at de hjælper som
konsulenter, hvis vi skal have opgaver i udbud, så vi sikrer
at det er samme opgave vi får tilbud på. Vi betaler for hjælp
til at lave udbudsmateriale og de må naturligvis også give
tilbud på opgaven.
Mureren har, ud fra det vi har bedt dem om i ovenstående,
sagt at alle facader på præsteboligen trænger til omfugning.
Flere sten smuldrer pga. vandindtrænging/frostkombination.
Og tømrer har sagt at taget skal skiftes inden for en kort
årrække, det smuldrer meget.
 Manual på orglet i Gullev. VBJ tager kontakt til orgelbygger P. Andersen og får en pris på reparation.
•

(Alle)
ARL/NSR: Oblatfad
ARL/IGE: Indvielse Messehagel
AKJ/NSR: Kirkeløber.
AKJ: Højsksolesangaftener
IEM: Dåbsklude.
JMM: Møde hjemmeside.
JMM: Gårdmøde
JMM: FB hjælp til Lucia

12. Opgaver inden næste
møde

VBJ: Orgel Gullev.
13. Evt.

•

(Alle)

 Intet at berette.

Næste møde: 24. januar
14. Kommende møder

Alle møder starter kl. 19, med mindre andet er nævnt.
13. marts, 9. maj, 27. juni, 27. august, 2. oktober,
21. november, 21. januar, 11. marts, 7. maj, 30 juni, 26. august

