Mariehøj Sogn, Silkeborg

Dato:

Blad nr.

Sognehuset, Almindsøvej 6

14. november 2018
Kl. 18.30 – 21.00
Ikl. 18.15

Formandens int. MT

8600 Silkeborg

A
K
T
U
E
L
T

Folkekirken 3.0

Afbud fra Inge Kallestrup
Suppleant: Astrid
Oplæg af Marianne:
Folkekirkens udvikling og hvordan skal vi udvikle og nytænke os som kirke.

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen er godkendt

2. Kollektliste (bilag)
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Godkendelse af kollektlisten. Listen blev gennemgået. Danmission blev foreslået og
godkendt fra 2019 søndage i december. Forslag om for at kunne bruge Mobilpay det vil der
arbejdet med.

3. 1. søndag i Advent og julebasar

Hjælp til at stå i boder og sælge lodder. Birthe har mulighed for at hjælpe Konfirmanderne
bliver spurgt om de kan hjælpe.
4. Musik i kirken (mail sendt ud til medlemmer fra kirkeværgen)

Stille musik i kirken oplæg fra Povl. Pris på musiktjeneste
Der blev for argumenteret for stilhed i kirken.
Men en ellers en God ide det skal afprøves i en periode i fremtiden.

5. Ønske om orientering om Persondataforordningen fra personalet

Pris mellem 500 kr og 1000 kr. for et kursus på video. Niels Erik arrangerer

6. Valg til posterne i menighedsrådet jf. § 11, henholdsvis § 8 og § 9.

Valg til posterne er udsat, til et møde d. 28. nov. Kl. 17:00

7. Lukket punkt

PAUSE

Nyt fra aktivitetsudvalget
Frit lejde til busk vi finder vores egen dato sammen med FDF godkendt
Gratis kaffe efter morgensang – godkendt
Køb af pavillion 3000,- godkendt
Frivillig til Koncert 6. dec. Koordinator – Astrid

Nyt fra sogneplejeudvalget
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Strik og lyt er stoppet

Nyt fra kirkegårdsbestyrelsen
God Allehelgens arrangement 400 gæster
Gravstens sagen er overladt til stiftet

Nyt fra præsterne

Brochure om Mariehøj kirke deles ud i Kongegården
2. møde omkring mandeklubben afholdes 16. nov.

Nyt fra medarbejderne
Ønske fra medarbejde: En sygmeldingsprocedure.

Nyt fra kontaktperson
Kursus ansøgning delvis godkendt

Nyt fra kirkeværgen

Møde i præstebolig vedr. mangel-liste og efterfølgende tilbud fra 2 tømre.
Belysning ved alteret genudregnes af arkitekten, der skal bruges 4 lamper i stedet for
2.
Konfirmand-billedtavle er godt på vej.
Sikkerhed i tårnet - Vi får først penge i 2020
Nyt fra formanden
Diverse info

Evt.
Julefrokost invitations kommer snart.
Kunne nyt fra udvalg og personer bliver skriftlige?
Ny korrekt kontaktliste / adresseliste. Revideres og udsendes af Edel
Hvem står for kontakten til medier - pr. 1 dec. er det Susanne
Online adgang kristelig dagblad punkt kommende møde.
Regnskab 2017 godkendt af provstiudvalg.

