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hos Lisbeth og Laurits, Anemonevej 6 d. 19. 1. 2017 kl. 19.00
Til stede: Anni Lock, Helle Frølund, Michael Kongensholm, Lisbeth Christensen,
Jens Stenholt, Birgit Thomsen, Jens L., Søren og Knud (ref)
Dagsorden:
1.Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Siden sidst:
Julekoncert 30-11, Godt. Vellykket. God tilslutning, også til kaffe.
Julefrokost 8-12. Ros fra Hinge. Næsten fuldtallig tilslutning. God menu, til
rimelig pris. Fin pyntning.
Nytårsgudstjeneste 19-12. God oplevelse for de fire, der var med.
Luciagudstjeneste: pænt fremmøde i kirken, få til pasta bagefter. Måske pga.
Julekalender.
3. Præstesituationen (Indsættelsesfest d.19.2.) Indbydelse m. tilmelding,
senest d. 10.2. Skal i Kjellerup Tidende. Vi udfærdigede et udkast til selve
teksten i indbydelsen. Jens sender til avisen, så den kan komme ud først i
februar, en gang. Birgit har kontakt med Louise, forsamlingshus (husk
diabetikere). Helle ligger det på hjemmesiden, og det bekendtgøres søndagene
5 og 12 i kirkerne. Mikael laver en pressemeddelse, og vi afventer om der
kommer et interview i Midtjyllands Avis.
4. Hvad tror vi om Præstegårdsskoven (præstegårdsudvalg)
Vi tvivler på, at det er et godt handelstidspunkt. Vi mener ikke, den bør sælges
for billigt.

5 Meddelelser Ingen
6 Præst
Forslag om at give bog til brudepar. Enighed deri.
Gudstjenesteliste er udarbejdet. Juli en tjeneste i pastoratet pr søndag.
Hvem beslutter hvem vi samler ind til, og hvor ofte? Det gør Michael. Der er
forslag om mobile-pay, endnu ikke parat til indførelse.
Nadvergudstjeneste i pastoratet hver søndag, nogen gange ikke kl 9.
Facebook gruppe på vej.
Præstesekretær fører kirkebog. Forslag om timetalsansættelse af
præstesekretær. Dette er der enighed omkring. Skal udarbejdes i samarbejde
med HR konsulent.
De gamle kirkebøger står i Thorning, der er tanker om at flytte disse til Kjellerup.
Der er tanker om at sortere i gammelt arkivmateriale ifb. Med flytning og
Michael spørger efter personer, der har viden om dette arkiv.
Kirkeblad til februar er undervejs. Finn kan spørges om korrekturlæsning. Vi
ønsker billede af Michael på forsiden.
7 Formand:
Forretningsorden: Godkendt. Dagsorden lægges fremover på hjemmesiden.
Hvem står for studietur (2 personer): Michael, Jens L. og Knud.
Kirkekaffe:
19 marts - Jens L.
9 april frokost minikonfirmandafslutning - Helle og menighedsråd.
30 april - Jens S.
Varme hveder 12 maj - Knud.
Alarmhold: Jens S., Morten, Jens L. og Birgit.
Næste julekoncert: Måske Nis og hans kor eller Hans Jørgen Østerby. Lisbeth
arbejder videre med Nis, går måske tilbage til Michael.

8 Kasserer: Orientering om regnskab. Jens betaler som ny praksis selv
regninger, og videresender også selv indsamlede midler. Dette vil medføre
færre udgifter til ekstern regnskabshjælp.
9. Kirkeværge:
Morten ønsker græs på nedlagte grave mod NV. Enighed deri.
Udendørs lys. Projektørlyset på kirken har været ustabilt og er nedslidt. Forslag
om nyt lys, der bruger 1/4 mindre strøm. Pris ca. 15.000. Vi har spørgsmål om
skær og hvorvidt lyset vil blænde, ønske om en prøveaften. Enighed om køb
hvis resultatet af prøven er positiv.
10. Kontaktperson:
Orientering: Helle Frølund er på det årlige medarbejdermøde valgt som
medarbejderrep. i rådet.
Morten er bevilget en 3 dags kursus.
Marianne bevilges 5.000 til deling med Hinge til kursus fra august 16 til Sct.
Hans 17.
Hjemmeside, nu også til tablets og smartphones. Der er blevet ryddet op.
Minikonfirmander, starter næste uge.
Sogneaftener (evt. 1 person mere i udvalg): Michael er med.
Rundviser ved kirken; vi vil spørge Jens L. ,Helle Frølund, Søren, Jens S og
Johannes. Vi foreslår om Metha som oplærer. Michael oplyser, at han også
gerne vil informeres yderligere om kirken.
11.Medarbejder-repræsentant
12. Ændringer af datoer for menighedsrådsmøder 2017 - og hvor skal vi være:
9/3 kl 18 regnskab og budget i sognehuset. Vi bestiller aftenskaffe med.
17/5 kl 17 kirkesyn i sognehuset. Vi bestiller aftensmad.

24/8 hos Knud
16/9 studietur
11/10 hos Jens L.
23/11 hos Søren
13. Evt.
Helle vil købe nye termokander til sognehuset.
Valgmenigheden må gerne øve korsang i sognehuset, når ikke andet er
planlagt. Opvarmning kan koordineres med Morten.
Vi takker Morten for fin forbedring af inventar i våbenhus.

