Menighedsrådsmøde
Grene Menighedsråd
Tirsdag den 4. september 2018 kl. 19.00 i Å-fløjen, Billund Centret

DAGSORDEN

Referat

Afbud fra: Inger Kruse
253.

Indledning v/Solvej Paabøl Andersen

Solvej Paabøl Andersen indleder
igen ved næste møde.

254.

Gruppedrøftelse i 15 minutter med følgende spørgsmål:
 Hvad sætter du pris på ved kirken?
 Hvad tror du, folk i sognet forbinder kirken med?
 Hvad drømmer du om på kirkens vegne?

Der var gruppedrøftelse i grupper
á 2 eller 3.

255.

Drøftelse af og beslutning om, hvordan vi
sammen sætter fokus på ”trivsel - forebyggelse af mobning” blandt præster i folkekirken. Opfordring fra biskop Elof Westergaard

Som en opfølgning på vores
team building-dag i Løgumkloster
afholdes en aften med Kirsten
Moesgaard under titlen ”Den gode arbejdsplads”. Der vil være
mødepligt til aftenen. Vi forsøger
at finde en aften først i 2019.

256.

Indledende drøftelse ifm. opdatering af
menighedsrådets visioner for Grene Sogn

Med udgangspunkt i folderen
”Målsætninger i Grene Sogn”,
udarbejdet af Grene Menighedsråd i 2008, blev det besluttet, at vi
på de næste fem menighedsrådsmøder drøfter ét af de fem
kerneområder under punktet
”gruppedrøftelse”.

257.

Tilrettelæggelse af festgudstjenesten i Grene Kirke den 9. december 2018 ifm. ibrugtagning af ny messehagel

Der bliver kun én gudstjeneste
den 9. december 2018, nemlig kl.
10.00. Bagefter serveres der kransekage og bobler. Hvis kunstneren kan deltage, vil hun efter
gudstjenesten fortælle om tilblivelsen af messehaglen.

46

258.

Nyt fra formanden

Den ledige 25% præstestilling er
blevet besat med pastor emer.
Karl Lund og forventes at vare
året ud.
Der har været afholdt møde mellem Grindsted, Grene og Vorbasse Sogne med økonomichefen for
Landsforeningen af Menighedsråd mhp. at afklare hhv. den
valgte kasserers og revisionens
ansvarsområde.
Grene Sogn har indgivet forslag til
besparelser på budget 2019.
Else Marie Madsen refererede fra
møde i Stiftsrådet.
Stiftsmøde i Ribe torsdag den 4.
oktober 2018.

259.

Indgåede skrivelser

 Takkeskrivelse fra Danske Sømands- og Udlandskirker
 Folkekirkens Nødhjælp - Plant
håb i verden - høstindsamling
2018
 Bibelselskabet - information om
ny uddannelseskanal SAT-7Academy
 Takkekort fra Dan & Lisbeth

260.

Eventuelt

Jan orienterede om nyt sogneudflugtsudvalg.
Finn orienterede om forløbet af
det første møde i Herreværelset.
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