Menighedsrådsmøde
Grene Menighedsråd
Tirsdag den 4. februar 2020 kl. 19.00 i Å-fløjen, Billund Centret

DAGSORDEN

Referat

Afbud fra: Inger Kruse, Solvej Paabøl Andersen
471.

Indledning v/Solvej Paabøl Andersen

Der var indledning ved Else Marie
Madsen.
Solvej Paabøl Andersen indleder
ved næste møde.

472.

Gruppedrøftelse i 15 minutter med følgende spørgsmål:
* Hvad er kirke for dig?
* Hvilke værdier tillægger du folkekirken?

Der var gruppedrøftelse i 3 grupper.

473.

Orientering om landsindsamlingen søndag
den 8. marts 2020 for Folkekirkens Nødhjælp v/indsamlingsleder Michael Tvermose

Michael Tvermose orienterede
om landsindsamlingen for Folkekirkens Nødhjælp søndag den 8.
marts 2020. Temaet er klimaforandringer.

474.

Orientering om forberedelse af budget
2021 v/Kim Søndergård

Kim Søndergård orienterede om
budget 2021.

475.

Drøftelse og beslutning vedr. eventuel deltagelse i gudstjenesten i Ribe Domkirke
søndag den 24. maj i anledning af folkemødet ”Grænsen, et folkemøde i anledning af 100-året for Danmarks Genforening”

Menighedsrådet besluttede at
planlægge en sognetur til Ribe Kr.
Himmelfartsdag, den 21. maj i
forbindelse med opstarten af folkemødet.
Der nedsættes et udvalg bestående af Solvej, Peter og Else Marie Madsen.

476.

Drøftelse og beslutning vedr. den fremtidige minikonfirmandundervisning.

Det blev besluttet, at menighedsrådet er villig til fremover at udbyde to hold minikonfirmander
årligt.
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477.

Fastlæggelse af dato for temadrøftelse
ifm. menighedsrådsvalg 2020. *Bilag

Det blev besluttet, at så mange
menighedsrådsmedlemmer som
muligt deltager i valgkurset i Give.
Herefter laver vi vores egen temadrøftelse, evt. faciliteret af én
af vores egne præster.

478.

Drøftelse og beslutning vedr. invitation til
eventen ”Forårssjov på Playline”. *Bilag

Det blev besluttet at sige nej tak
til tilbuddet.

479.

Drøftelse og beslutning vedr. kirkebladsudvalgets oplæg til fremtidig distribution af
kirkebladet

Sven Erik From præsenterede et
oplæg med forskellige muligheder for fremtidig udgivelse af kirkebladet.
Beslutningen udskydes og tages
på som et punkt til næste menighedsrådsmøde.
Kirkebladsudvalget laver et oplæg til en brugerundersøgelse,
som præsenteres på næste menighedsrådsmøde.

480.

Meddelelser fra formanden

Der er en egenbetaling på 60 kr.
Ifm. deltagelse i højskoledagen
den 22. februar.
Else Marie Madsen er blevet
medlem af en arbejdsgruppe
vedr. en ny vision for Ribe Stift.
Der er kommet orientering fra Kirkeministeriet vedr. menighedsrådsvalg 2020.

481.

Meddelelser fra kontaktpersonen

Intet at bemærke.

482.

Meddelelser fra præsterne

Der er opslået en 50% præstestilling i Grene Sogn.

483.

Meddelelser fra medarbejderrepræsentanten

Intet at bemærke.
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484.

Meddelelser fra den IT-ansvarlige.

Klokkespillet får en ny pc.
Varmestyringen omlægges til et
nyt system.

485.

Meddelelser fra udvalgene:

a) Økonomi- og forretningsudvalget

Intet at bemærke.

b) Kirke- og kirkegårdsudvalget

Intet at bemærke.

c) Arrangementsudvalget

Helga mindede om debataften
vedr. liturgi den 4. marts.

d) Kirkeblads- og PR-udvalget

Sven Erik From har lavet et oplæg
til valgfolder. De enkelte udvalg
bedes lave en beskrivelse til folderen af udvalgets opgaver senest den 19. februar.

486.

Indgåede skrivelser

Intet at bemærke.

487.

Eventuelt

Helga har fået en forespørgsel fra
Grundtvigsk Forum Billund vedr.
samarbejde om samtaledagen.
Helga er blevet kontaktet af Familiejournalen vedr. et interview,
som vil foregå mandag den 10.
februar.
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