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Susanne er kirke og kulturmedarbejder og hun fortæller om sit arbejde i
Mariehøj
Dagsorden godkendt

PAUSE

Ny struktur for MR-møder. Udvalget fremlægger tiltag

Dagsorden i dag er sat op ud fra ny skabelon. Vi vil gerne skabe rum til drøftelse og derfor er
første punkt: aktuelt. Ideer til dette punkt modtager FU gerne.

Budget 2019 (bilag eftersendes) Bemærk menighedsrådets særlige indsatser
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Mariehøj Sogns Menighedsråd, CVR-nr 38807528 Budget 2019, bidrag budget
afleveret d. 11.6 kl 13.33 godkendes.
Kvartalsrapport godkendes af menighedsrådet.

Forslag om at etablere en mandegruppe. Er der en fra MR, der gerne vil være
tovholder sammen med Kim Jensen?
Marianne spørger Søren – Poul overvejer dette.

Sangeftermiddag kl 16-17.30 en gang om måneden. Søren og Inger B. arrangerer.
1. mandag i måneden opstart 3. september 2018.

Forslag om at enkelte gudstjenester kan afvikles med pianist i stedet for
organist, da det kan være svært at finde egnede organister i fx ferietiden
Ja det er i orden

Nyt fra aktivitetsudvalget
Der er lavet aftale med forfatteren Katrine Marie Guldager d 23.1.19 og Thure
Lindhardt med Prædikernes Bog søndag d 3.2.19

Nyt fra sogneplejeudvalget
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Demenskursus: Nyeste viden om demens er planlagt til d. 9.10.18 kl 17-19.30 for
MR, personale og vipser. Vi opfordrer personalet til at deltage – det er arbejdstid.
God respons på sogneudflugt til Them kirke.
Overvejelse om udflugten skal være på en hverdag eller om søndagen.
DanMissions genbrugsbutik vil gerne fortælle om deres arbejde.

Nyt fra kirkegårdsbestyrelsen
Studietur med kirkegården til den geografiske Have d 25.6.18. Der er planer om en
offentlig rundvisning på kirkegården, sandsynligvis d 27.8 – der vil være fokus på de
kunstnere, som er begravet på kirkegården.
Nyt fra præsterne
Planlægning omkring konfirmandhold er ved at falde på plads. Ferieplanlægning d.22.7 er det Jacob Johnsen som prædiker i Mariehøj.

Nyt fra kontaktperson

Forslag om at der er et hold med babysalmesang hvert kvartal.
Der er ansøgningsfrist d 15.6 på kirketjenerstillingen 15 timer pr uge. Samtaler d 19.6
Organistvikar og korleder er slået op og med ansøgningsfrist d 1.8.18
Der er medarbejdermøde d 14.6 med informationer om de ændringer der sker.
Nyt fra kirkeværgen

Forbedret lys i koret – arkitekt Mogens Svinning kommer med et projektforslag, som
så skal godkendes af provstiudvalget.
Tårnprojekt med rådgiverydelse behandles af provstiudvalget d 14.6.18
Bygningssyn d 17.5. 18 er afholdt
Konfirmandbilleder – JP rammer i Ans. Poul og Inge indhenter tilbud.
Nyt fra formanden
Budgetsamråd i Provstiet. Referat foreligger.
Gudstjenesteliste for juni til oktober foreligger. Udsendes pr mail med referatet.
Inger B. fritages for kirkekaffe. Opfordring til at lave kirkekaffe uden for kirken, når det
er godt vejr.
Evt.
Der skal være folkemøde i Silkeborg d 28-29.september, hvor der er fokus på
Silkeborg Kommune, som et godt sted at leve og hvordan vi styrker dialog og
demokrati. Medarrangør er Jens Anders Brogaard. Tanken er at være tilstede ved
Campus Bindslev og deltage 2-3 timer og gå rundt med dialogkort.
Vi tænker over det og giver Susanne en tilbagemelding senest d. 15.6.
Birthe melder sig.
Gerne et punkt på dagsordenen – nyt fra medarbejderne
Kristendom for voksne som forslag – tages op i aktivitetsudvalget.
Landsforeningens årsmøde var en inspirerende oplevelse.
Forslag om en sognerejse til Gotland.

