Mariehøj Sogn, Silkeborg

8600 Silkeborg

Dato:
9. januar 2019
Kl. 18.30 – 21.00
Ikl. 18.15

Blad nr.
Formandens int. MT

Overvejelser om forholdet mellem autorisation & frihed i Folkekirkens liturgi (bilag)
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1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt med tilføjelse af punkt 9. Afbud fra Lissy.

2. Fælles regnskabskontor (bilag)
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Mariehøj Menighedsråd er interesseret i at deltage i samarbejde om regnskabsføring
i ny konstruktion, hvor regnskabskontoret er en selvstændig enhed med en
bestyrelse valgt/udpeget af partnerne i samarbejdet. Vi vil gerne deltage i
udarbejdelsen af en vedtægt, før vi tager endeligt stilling til deltagelse.

3. Ansøgning fra mandeklubben på 5000,- (bilag kommer på mødet)

Sogneplejeudvalget bevilliger 2500 kr i år, menighedsrådet bevilliger 2500 kr.

4. Kurser for menighedsrådsmedlemmer (bilag)

Hvis der er flere forslag, sendes til Marianne hurtigst muligt. Forslag om et kursus
omkring gudstjenesten.

5. Honorar til kontaktperson

Vedlagt ansøgning, som tilføjes antal ansatte, skønnet tidsforbrug pr uge og kan
herefter sendes.
6. Kommunikation orientering

Susanne koordinerer nu opgaven. Facebook siden for Mariehøj Sogn bruges af
mange. Kirkesiden i Ekstraposten fastholdes. Plakater bruges stadigvæk.
7. Kristeligt Dagblads portal, overvejelse om køb af abonnement

Det besluttes at have et fredag/lørdags abonnement, hvor avisen ligger i sognehuset.
Prisen undersøges.
8. Høringssvar på henvendelse fra biskoppen (bilag kommer)

Vi godkender høringssvaret.

9. Forespørgsler til menighedsrådet

Silkeborg Innerwheel må bruge lokalerne efter rundvisning d 7.3.19.
Karin Viller og Silkeborg Classic med DR musikere. Vi fastholder lejen.

PAUSE

Nyt fra aktivitetsudvalget
Opmærksomhed på foredrag med Katrine Marie Guldager d 23.1.19 og Thure Lindhardt og
Søren Gimmer d 3.2.19 i kirken.

Nyt fra sogneplejeudvalget

Se referat fra møde d 3.1.19
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Nyt fra kirkegårdsbestyrelsen
Intet nyt

Nyt fra præsterne
Peder har travlt med lyrikcafe, mandeklub og kursus.

Nyt fra medarbejderne
Nej

Nyt fra kontaktperson
Personalemøde på vej her i januar/februar.

Nyt fra kirkeværgen

Tempo i salmesangen tages op på næste MR møde.
Lys i kirken – ny ansøgning skal indsendes til Provstiudvalget.

Nyt fra formanden
Tak fra Ingrid Mejer for gave til reception.

Evt.
Adresseliste skal revideres og udsendes på ny.
Husk at sende referatet ud også til suppleanter.
Opmærksomhed på at huske på kirkekaffe.
Budget 2019 frigives pr 15.1.19

