Menighedsrådsmøde
Grene Menighedsråd
Tirsdag den 3. december 2019 kl. 19.00 i Å-fløjen, Billund Centret

DAGSORDEN

Referat

Afbud fra:
438.

Indledning v/Peter Fredensborg

Solvej Paabøl Andersen indleder
næste gang.

439.

Gruppedrøftelse i 15 minutter:
1. Hvornår giver menighedsrådsarbejdet
mest mening for dig?
2. Hvem i sognet vil du gerne være kirke
for og med i endnu højere grad?

Der var gruppedrøftelse i 15 minutter.

440.

Drøftelse og beslutning vedr. kollektliste
2020. *Bilag

Der nedsættes en arbejdsgruppe
bestående af Kim Søndergård,
Jan Skovgaard Olsen og kordegn
Gitte Jørgensen, der udarbejder
et forslag til fremtidig kollektliste.

441.

Fastlæggelse af menighedsrådsmøder i
2020

Første tirsdag i måneden, undtagen i juli måned.

442.

Ansøgning om julehjælp til Café Jydepotten, Grindsted. *Bilag

Det blev besluttet at bevilge
4.000 kr. som julehjælp til Café
Jydepotten.

443.

Indledende drøftelser af menighedsrådsvalget i 2020. Hvordan skaber vi interesse?
Hvordan finder vi kandidater?

Det blev besluttet at afholde en
temaaften vedr. menighedsrådsvalg 2020 med en oplægsholder
fra Landsforeningen af Menighedsråd først i det nye år.

444.

Meddelelser fra formanden

Tak fra Eva Lillegaard Hansen for
buket ifm. hendes pension som
leder af billedskolen.
Der er Indbydelse til generalforsamling i Distriktsforeningen i Grene Provsti.
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Ole Kirks Fond har igen bevilget
støtte til en sangpædagog i en 3årig periode.
445.

Meddelelser fra kontaktpersonen

Den nye kirketjener, Jane Koed,
er startet i dag.

446.

Meddelelser fra præsterne

Intet at bemærke.

447.

Meddelelser fra medarbejderrepræsentanten

Intet at bemærke.

448.

Meddelelser fra den IT-ansvarlige.

Intet at bemærke.

449.

Meddelelser fra udvalgene:

a) Økonomi- og forretningsudvalget

Det er blevet besluttet at sige nej
tak til abonnement på
www.kirke.dk

b) Kirke- og kirkegårdsudvalget

Intet at bemærke.

c) Arrangementsudvalget

Der inviteres til frivillig-aften onsdag den 15. januar 2020.
Onsdag den 4. marts er der i
samarbejde med distriktsforeningen en liturgi-aften med oplæg
af biskop Elof Westergaard. Sognene opfordres til invitere de forskellige kirkelige organisationer i
deres sogn.
Lørdag den 22 februar 202 er der
arrangeret en højskoledag i anledning af 100 året for genforeningen.
Formanden mindede om folkemøde i Ribe den 21.-24. maj 2020.

d) Kirkeblads- og PR-udvalget

Omdeling af kirkebladet bliver
betydeligt dyrere i fremtiden. Det
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blev besluttet, at kirkebladsudvalget undersøger alternative
løsninger.
450.

Indgåede skrivelser

 Takkekort fra Maria Juul Hansen for opmærksomhed ifm.
hendes konfirmation
 Nyhedsbrev fra ”Fremtidens
Børn” – Danmission
 Brev fa Kirkens Korshær

451.

Eventuelt

Det blev besluttet, at dagsorden
og referat ifm. menighedsrådsmøder ikke længere fremlægges
på biblioteket.
Fremover indsendes dagsordenpunkter til menighedsrådsmøder
til Gitte senest onsdag før udsendelse af dagsordenen.
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