Mariehøj Sogn, Silkeborg

Dato:

Blad nr.

Sognehuset, Almindsøvej 6

Formandens int. MT

8600 Silkeborg

11. januar 2017
Kl. 18.30 – 21.00
Ikl. 18.15

Dagsorden

Beslutning

Afbud fra

Inger Westphal, Malene Platz Schmidt,
Birthe Husum, Søren Bjerre

1 Godkendelse af dagsorden

Godkendt med tilføjelse af Nyt fra
aktivitetsudvalg.

2. IT-skrivebordet

Marianne viste hvordan IT-skrivebordet
virker i praksis på www.menighedsraad.dk

3. Orientering om budget

Niels Erik orienterede om budget 2016, som
ser ud til at gå i 0.

4. Kollektlisten (bilag)

Fremlagt og besluttet at fortsætte med
samme kollektliste for indeværende år.

5. Pris på kirkefrokost – forslag
om ny pris 40,-

Det blev beslutte at sætte prisen op til de 40
kr.

6. Hjertestarter

Der er hjertestarter på Vestre skole, som vi
kan gøre brug af om nødvendig.
Men det blev besluttet at ajourføre
personalets kursus i førstehjælp.

7. Lys ved alteret
(forsøgsordning hen over julen)

Belysningen var rigtig fint. Diskret og yderst Kim arbejder
anvendeligt.
videre på
Kim orienterede om tilbud fra FS lyd og lys.
sagen
Menighedsrådet besluttede at arbejde videre
med manglende lyssætning i kirken.

8. Ansøgning om lån af
sognelokaler fra AA (bilag)

Godkendt. Vi stiller kaffe til rådighed.

. Nyt fra aktivitetsudvalg

Kim orienterede om arbejdet med at få
komponeret musik til de 9 læsninger i
samarbejde med Hafsteinn og Martha
Fyrstenborg.
Menighedsrådet bør i nærmest fremtid drøfte
koristers mulighed for at fortsætte i kor.

. Nyt fra sogneplejeudvalget

Intet nyt
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Hvem gør?
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. Nyt fra kirkegårdsbestyrelsen

Inge Kallestrup orienterede om arbejdet på
kirkegården omkring cullombariet og
etablering af mindemuren til
Skovkirkegården

. Nyt fra præsterne

Jakob orientering om gudtjenestelisten forår
2017, særligt påskelørdag skal drøftes
videre.
Charlotte orienterede om forestående kursus
i felten.

. Nyt fra kontaktperson

Lissy er godt i gang. Vil afholde
personalemøde d. 12.jan kl 9.00

. Nyt fra kirkeværgen

- Poul orienterede om status på præstebolig, PS
hvor der afventes svar fra PU.
- Renovering af præstegårdshaven. PU har
bedt om at få en totalplan for renoveringen.
Poul kontakter Laila Sølager om videre plan.
- Der arbejdes på udskiftning af lydanlæg i
kirken.

. Nyt fra formanden

- Ny kaffeliste.
- Den ansvarlige for kirkefrokost har til
opgave at byde velkommen og vælge
sang(e)
- Ny dåbsfolder.
- Om Kirkens kommunikation temaaften 2.
marts i Helligånds Kirke, Århus
- KLF om kommunikation
- Konference om reformationen i det danske
samfund, 20-21 maj på Århus universitet
- 6. marts generalforsamling i
Distriksforeningen, Balle sognegård

. Evt.

- Medlemmer fra rådet foreslår de kommer til
kalendermødet den første torsdag i
måneden, da hele månedens kalender
gennemgås der. Og udebliver den sidste
torsdag i måneden.
- Inga takker for kurven.
- Ny adresse og udvalgsliste er udleveret.
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