Mariehøj Sogn, Silkeborg

Dato:

Blad nr.

Sognehuset, Almindsøvej 6

Formandens int. MT

8600 Silkeborg

13. september 2017
Kl. 18.30 – 21.00
Ikl. 18.15

Dagsorden

Beslutning

Afbud fra
Inga Schou Møller
Inger Brønholt
1 Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Ansøgning fra DKS om lån af
kirken d. 6. juni 2018 til en
klassisk talent koncert

Tilladelse gives

3. MR-tovholder på 1. søndag i
Advent

Niels Erik melder sig. Møde d. 28.9 mht
koordination

4. Besøg af medarbejder

Kim fortæller om at være organist.

5. Folderen (bilag)

Flot arbejde

6. Samtalerunde

Drøftelse ud fra samtalekort.

7. Menighedsmødet 8.10.17

Inge K siger noget om kirkegården, Niels
Erik omkring økonomi, Inger W omkring
sogneplejeudvalget, Kim omkring at være
organist, Marianne omkring
aktivitetsudvalget og at være formand.5 min
pr mand. Kirkefrokost og drikkevarer er
gratis denne dag.

8. Billeder fra Omme og
konfirmandbillederne

Der indhentes tilbud fra Gjerulf ligesom den
løsning der findes i Sejs. 10 års
konfirmander op på væggen er fint. De
resterende i en form for synligt arkiv.
Omme billeder sættes op på Vest væggen

9. Visionsdag, forslag d. 28.
oktober

Kl 9-13 er vi enige om.

10. Høstgudstjenesten

Niels Erik og Inger W er auktionarius.
Frokost og drikkevarer er gratis denne dag

11. Revisionsprotekollat

Godkendt.

- Nyt fra aktivitetsudvalget

Intet
-1–

10-10-2017

Hvem gør?

Kim, Niels
Erik

Poul

Niels Erik

. Nyt fra sogneplejeudvalget

Tak for dejlig udflugt. Projekt med
dåbsservietter opstartes i oktober. Planen er
at udlevere disse til dåbsbørn i Mariehøj i
jubilæumsåret 2018.
Provstivoluntøren kommer og fortæller om sit
arbejde i januar. Program til tirsdagstræf er
udarbejdet til forår 2018. Der har været et
netværksmøde, hvor ideen var samskabelse
imellem kirke, frivillige organisationer og
Inger W,
kommune. Nyt møde 29. september.2017
Jakob og
Susanne

. Nyt fra kirkegårdsbestyrelsen

’Der er sagt ja til kunstneren Ida Fan der Le Inge K
sammen med KK 44 og Silkeborg Bad til en
optræden og happening med en sanger. Det
foregår i KK 44 i 2018. Kirkegårdscafeen er
startet igen hver mandag kl 10-12

. Nyt fra præsterne

Der er lavet et projekt med 8. klasserne
Niels Erik
omkring en temauge Næstekærlighed og
frivillighed. Fremlæggelse 29.9 kl 9-11 i
sognehuset.
Der indkøbes en whiteboard til underetagen.
Tre konfirmandhold med henholdsvis 29, 27
og 12 konfirmander, som konfirmeres i
Brande Kirke af Andreas.

. Nyt fra kontaktperson

Orientering i fht korlederstillingen

. Nyt fra kirkeværgen

Arbejdet med præstegårdshaven går i gang i Poul
uge 43.
Lampe som forslag, skal afprøves i kirken.
Kim

. Nyt fra formanden

Valg til provstiudvalg. Det er de gamle
Marianne
kommuner der vælges repræsentanter fra,
for at få geografisk spredning
Invitation til reformationsarrangement i
Tvilum 14-16.9
Information om provstivoluntør
Tilladelse fra biskoppen til at gudstjenesten d
31.12 aflyses og i stedet holdes gudstjeneste
d 1.1.18.
International Konference på Aarhus
universitet d 1-3.11.17 omkring
Reformationen.
Fonde søges i forhold til lydanlæg i kirken

. Evt.
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