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Dagsorden

Beslutning

Hvem gør?

Afbud fra
1 Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Diskussion om gudstjenesten Vi er blevet bedt om at mene noget om
menighedsrådets rolle og engagement i arbejdet
(bilag)

med gudstjenestelivet. Inge Kallestrup deltager i et
møde indkaldt af biskopperne. Diskussionen her
skal være med til at kvalificere hendes bidrag fra
Mariehøj.
a) Hvilke muligheder og udfordringer er der ved at
have medansvar for sognets gudstjenesteliv?
b) Hvordan prioriteres det arbejde?
c) Føler I jer godt klædt på til arbejdet?
d) Er det primært præsten, som tager sig af det?
e) Kommer I med forslag til ændringer?
f) Er det nødvendigt med ændringer i
gudstjenesten?
g) Hvad mener I, vi i arbejdsgruppen skal tage
højde for i det kommende arbejde med
gudstjenestelivet?

Der drøftes mange forskellige holdninger til
gudstjenesten og menighedsrådet kommer
med inspiration til mødet i Århus Domkirkes
lokaler d 27. marts
Forslag om at vi prioriterer emnet
gudstjeneste og sådan at det kommer på
fremtidige menighedsrådsmøder.
3. Næste møde (Forslag om at
flytte mødet, da det ligge i ugen op
til påske)
Indrykninger i Ekstra Posten

Nyt klaver til Marienlund
Plejehjem

Mødet i april aflyses og næste møde er
onsdag d 10. maj.
Vores indstilling er side 4 fastholdes med 52
indrykninger. I juli fortælles lidt om Mariehøj
Kirke – der skal være enighed med de øvrige
sogne.
Punktet tages op i sogneplejeudvalget, som
har møde d. 23.3. Det skal koordineres med
Silkeborg Sogn i forhold til økonomien

Orienteringspunkterne
- Kort nyt fra aktivitetsudvalget
-1–
19-04-2017

Inge

. Kort nyt fra sogneplejeudvalget
. Kort nyt fra
kirkegårdsbestyrelsen

Ny ferieplan for personalet kan først blive
aktuelt fra 2018, idet ferien skal foreligge d
1.3. hvert år.

Søren

. Kort nyt fra præsterne

Galleri Moderne har igen i år bevilliget kunst
for 10.000 kr. Det udvælges d 10. maj

Malene,
Jakob,
Charlotte og
Søren

. Kort nyt fra kontaktperson

Der er ansøgninger på to kurser, som
bevilliges

. Kort nyt fra kirkeværgen

To nye lydanlæg demonstreres før
Poul
menighedsrådsmøde onsdag d 14.6 kl 17.30
i kirken
Diverse reperationer gennemgås
Der kommer tilbud på bedre lys i kirken

. kort nyt fra formanden
. Evt.

Menighedsrådet skal betale for en person på
landsmøde i Nyborg. Forslag om at
personalet fortæller Menighedsrådet om
deres arbejde på et fremtidigt møde.

, den

underskrifter
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