Sahl Gullev
Menighedsråd
Rådsmøde

Torsdag 27. juni 2019 kl.: 19.00 - 22

Blad nr.: 132

Præstegården, Konfirmandstuen
Referent: JMM

Referat

Anna K. Jespersen (AKJ), Anna Rask Lauridsen (ARL), Inger-Grethe Eger
(IGE), Ida Madsen (IEM), Jens Martin Mølgaard (JMM)
Deltagere:

Personalerepræsentant: Niels Skovridder (NSR)
Fraværende: Grethe Laursen (GHL), Vagn Bach Jensen (VBJ)

1. Sang
2. Dagsorden

3. Referat




”Lyse nætter”
”Velsign mit barn, du kære gud”



Godkendelse af dagsorden (JMM).
 Godkendt med ekstra punkt.



Godkendelse og underskrift af referat, blad 131 (JMM).
 Godkendt og underskrevet.



Gennemgang liste pkt. 12, fra seneste referat (Alle).
o ARL: Gudstjeneste ”brugsanvisning”. Er i gang og afsluttes
inden næste møde.
o JMM: Messehagel, folder. ARL aftaler genoptryk 100 stk.
med Steffen og at vi får teksten, så vi har en back-up.



Else-Marie`s jubilæum (IEM).
 MR betaler leje af bystedet og bidrager til gratiale.
Musikgudstjeneste (AKJ).
 MR godkendte forslag fra Line om at lave nogle specielle
musikgudstjenester.
Konfirmand / forældremøde (IEM).
 ARL har sendt info til konfirmander om at man kan blive
konfirmeret lokalt.
Nyt fra stiftet (IEM).
 Henrik Stubkjær holder uddannelsesorlov februar-april.
Hjemmeside.
 Den nye hjemmeside er startet. En fin og overskuelig
hjemmeside.

4. Opfølgning referat



5. Formanden



6. Kasserer



(VBJ)
 Intet at berette.



Forslag til nye tiltag i gudstjenesten (ARL).
Trosbekendelsen siges eller synges – det vurderes fra gang til
gang.
Meddelelser siges af kirkesanger efter hun har bedt udgangsbøn.
Kirkebøn bedes foran alteret efter prædikenen (i stedet for som nu:
fra prædikestolen i forlængelse af prædikenen).
 MR godkendte forslag fra ARL.
Brugen af kontor og konfirmandstue.
 Barselsperiode: Oplysning til præsteparret, når der er
arrangementer eller anden aktivitet i præstegården.

7. Sognepræst


8. Kontaktperson



(AKJ).
 Intet at berette.



(NSR).
 Gullev kompostområde: Hæk brændt af ved et uheld. Der
sættes et flethegn op i stedet. Der vurderes senere om der skal
plantes en ny hæk ved siden af hegnet.



Sangaftner med Else-Marie (AKJ)
 Else Maries (kirkesanger) forslag til sangaftener godkendt.
Sogneudflugt (IEM).
 18. august. Gudstjeneste i Sahl kl. 9.30 og kaffe i
konfirmandstuen.
Friluftsgudstjeneste (IEM).
 25. august kl. 14.
Opdatering årshjul (Alle).
 Opdateret.

9. Personalerepræsentant


10. Aktivitetsudvalget






11. Kirkegårdsudvalget






(Alle)
o AKJ/NSR: Kirkeløber.
o ARL: ”Sikker post” link hjemmeside.
o ARL: Gudstjeneste ”brugsanvisning”.
o ARL: Messehagel, folder.
o JMM: Orgelbygger.
o JMM,NSR: Opdatering lister fra kirkesyn.



(Alle)
 Intet at berette.

12. Opgaver inden næste
møde

13. Evt.

Opdaterede lister, gårdudvalg (JMM)
 ARL og JMM opdaterer liste for præstegård efter MR mødet.
Årshjul præstegård (ARL)
 Opdateret.
Orgel Gullev (JMM)
 Der indhentes pris fra Sven Hjorth-Andersen
www.orgelbygger.dk og P.G. Andersen & Bruhn,
www.andersen-bruhn.dk. JMM spørger.
Kirkesyn
 Dato findes på næste møde.

Næste møde: 27. august
14. Kommende møder

Alle møder starter kl. 19, med mindre andet er nævnt.
2. oktober, 21. november,
21. januar, 18. marts, 23. april, 30 juni, 26. august, 1. oktober, 24.
november.

