’Mariehøj Sogn, Silkeborg

Dato:

Blad nr.

Sognehuset, Almindsøvej 6

10. januar 2018
Kl. 18.30 – 21.00
Ikl. 18.15

Formandens int. MT

8600 Silkeborg

Dagsorden

Beslutning

Hvem gør?

Afbud fra

Inga, Malene

1 Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Orientering lyd-projekt

Ansøgning sendes til provstiudvalget
d 11.1.18

Poul

3. Visionsdagen og kursus på
gymnasiet d. 20. januar (bilag)

Tilmelding:

alle

https://goo.gl/forms/tZaAqGVdxFB7F1Kp1

Ideerne fra visionsdagen er stadigvæk i spil.
Opfordring til at melde sig til en spændende
dag.
4. Orientering lys-projekt

Der arbejdes på at afprøve nyt lys, som
sidder bag ved de fire søjler nærmest på
alteret. Mogens Svenning er arkitekt på
opgaven.

Poul, Niels
Erik.

5. Jubilæumsudvalg

Gudstjeneste hvor Elof Westergaard
prædiker er aftalt og der skal være
kirkefrokost bagefter.

Niels Erik,
Nete, Birthe,
Kim

6. Årshjul (bilag kommer på
mødet)

Vedlægges referat.
I 2018 afholdes menighedsmøde med
regnskab og dialog om budget i oktober
måned. 5.12.18 afholdes MR møde.
Studietur d 19.8.18

Marianne,
Niels Erik

7. Kollektliste (bilag)

Vedtages sådan at det er samme
organisationer i 2018

- Nyt fra aktivitetsudvalget

Intet nyt

. Nyt fra sogneplejeudvalget

Der er evalueret på 1. søndag i advent. Tak
for julegaver siger vips

. Nyt fra kirkegårdsbestyrelsen

Fælles menighedsrådsmøde med Silkeborg
Kirke d 20.3.18 i sognelokalerne, Silkeborg
Kirke

. Nyt fra præsterne

Susanne underviser konfirmandhold, Vestre
skole indtil ny præst starter

-1–
16-01-2018

. Nyt fra kontaktperson

Der arbejdes med normering af de forskellige
stillinger.

. Nyt fra kirkeværgen

Sikkerhedsforanstaltninger under tag
reparation af kirketårnet. To tilbud er ved at
blive indhentet

. Nyt fra formanden

Glædelig jul fra Grundtivigsk Forum
udleveres
Generalforsamling i distriktsforeningen af
menighedsråd d 5.3.18 Inger B, Niels Erik og
Inge deltager

8. Langfredags gudstjenesten

Forespørgsel om fælles musikgudstjeneste
sammen med Sikeborg Kirke kl 10. Dette
bakker vi op om. Gudstjeneste i Mariehøj kl
10 aflyses og der laves i stedet for en
aftengudstjeneste kl 19
Ændring af MR møde i februar til d. 21.2.18

. Evt.

, den

underskrifter
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