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Sahl Gullev
Menighedsråd
Rådsmøde

Torsdag 24. januar 2019 kl.: 19.00 - 22

Blad nr.: 129

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

•

”Spurven sidder stumt bag kvist”

2. Dagsorden

•

Godkendelse af dagsorden (JMM).
 Godkendt.

3. Referat

•

Godkendelse og underskrift af referat, blad 127 og 128 (JMM).
 Godkendt og underskrevet.

4. Opfølgning referat

•

Gennemgang liste pkt. 12, fra seneste referat (Alle).
 Liste gennemgået og opdateret.

•

Evaluering første halvår med ny præst (IEM).
 Både MR og ARL synes vi er kommet godt i gang.
Opbygning af årshjul (JMM).
 Princip for årshjul gennemgået.

5. Formanden

•
•

Opfølgning økonomi (VBJ).
 Årets resultat for 2018 bliver på ca. -135.000 kr. Der var
budgetteret med -94.000 kr. Det er et meget tilfredsstillende
resultat, da der ikke var budgetteret med et præsteskifte og
tilhørende renovering af præsteboligen.

•

Forslag til nyere kollekter samt ind- og udgangsbøn (ARL).
 MR godkender forslag til ændringerne foreslået af ARL.
ARL sender ansøgning til biskoppen.
Gudstjeneste St. Bededag (ARL).
 Der er ingen gudstjeneste i Sahl eller Gullev St. Bededag da
ARL har konfirmation i Bjerringbro.
Langfredag (ARL)
 Der holdes liturgisk gudstjeneste Langfredag – en gudstjeneste med mere musik.

6. Kasserer

7. Sognepræst

•

•

•

(AKJ).
 Vi har fået to vikarer for kirkesangere, fra lokalområdet
 Else Marie styrer vagtplan og at lave aftaler med vikarer.
MR besluttede at betale en time hver måned, for det arbejde.

•

(NSR).
 Intet at berette.

8. Kontaktperson

9. Personalerepræsentant
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•

10. Aktivitetsudvalget

•

•

•

•
•

11. Kirkegårdsudvalget

12. Hjemmeside

13. Opgaver inden næste
møde

Indvielse Messehagel
 ARL sender pressemeddelelser (ARL)

•

Opdatering årshjul (Alle).

•

Næste møde: Forslag 26. marts.
 Gårdmøde 26. marts. NSR, VBJ, JMM
VBJ: Orgel Gullev.
 JMM og VBJ undersøger muligheder også for elektronisk
orgel og vender tilbage til MR med et oplæg.

•

•

Ny hjemmeside (AKJ, ARL)
 Arbejdsgruppe, AKJ, ARL, IGE går i gang med at få lavet
den nye hjemmeside.

•
•
•
•

AKJ, ARL, IGE: Ny hjemmeside
ARL: Ansøgning til biskop
ARL/NSR: Oblatfad.
AKJ/NSR: Kirkeløber.
JMM/VBJ: Orgel Gullev.

•
14. Evt.

Evaluering aktiviteter december 2018.
 Julekoncert. Fin koncert ca. 80 gæster. Og godt 40 til gløgg i
præstegården.
 Advent, julejazz. Meget fin arrangement. Det er en god
tradition.
 Adventseftermiddag. En god eftermiddag med 16 deltagere.
 Lucia. Det var igen en succes med 100 i kirken og ca. 70 til
efterfølgende spisning i hallen.
 Juleafslutning for dagplejebørn og børnehaven i kirken var
også en succes.
 Gudstjenester jul og nytår. Juleaften var der fyldt i kirkerne i
Gullev om formiddagen og i Sahl om eftermiddagen og
næsten fyldt i Gullev om eftermiddagen.
Nytårsaften var der godt 30 til gudstjeneste i Gullev.
Foredrag (IEM).
 26. februar kl. 19 i præstegården med Benjamin Kobborg.
ARL sender info til presse, sørger for annonce og Facebook.
IEM køber kage. NSR og IEM sørger for borddækning.
Fastelavn (IEM).
 3. marts. Kl. 11 i Gullev og kl. 14 i Sahl. IEM indkøber til
fastelavn.
Strikkeklub (IEM).
 Foreløbig tre deltagere, udover tre fra MR. Det holdes ca. en
gang om måneden til og med april.
Kyndelmisse (AKJ).
 NSR indkøber fakler og sørger for parkering til faklerne.

•

(Alle)
 Intet at berette
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•

15. Kommende møder

Fast dag for møde fremover (ARL).
 Vi holder indtil videre fast i princippet med rullende
ugedage, tir-ons-tor. Vi prøver at finde en løsning for ikke
at kollidere med MR møder i Bj.bro, som holdes anden
torsdag i måneden.
Bemærk at mødet 9. maj er flyttet til 7. maj.

Næste møde: 13. marts
Alle møder starter kl. 19, med mindre andet er nævnt.
7. maj, 27. juni, 27. august, 2. oktober, 21. november, 21. januar,
11. marts, 7. maj, 30 juni, 26. august, 1. oktober, 24. november.

