GRØNNEVANG KIRKE
Menighedsrådet

Møde nr. 19
Mødeindkaldelse: 27. november 2018
Fmd./sekr.: otc/cboe

Møde tirsdag den 4. december 2018 kl. 18:45 – 21:50
Afbud fra:

Birgitte; Elisabeth syg.

1 Menighedsarbejdet
1.1 Præsterne
Thyge:
– Høstgudstjeneste næste år d. 8/9 2019.
– Konfirmandlejr: Mads Andersen, Voices of Gospel, kommer med musik mv.
Søndagsgudstjenesten bliver ligesom sidste år præget af konfirmander.
– Mandeaften i billardklubben d. 26/3 2019.
– Kulturgruppen i Brohuset er stiftet. Første arrangement er koncert d. 19/1 kl. 19.
– Subbuteo bordfodboldklubben har været her i 1 ½ år nu. Kører godt. Der er kommet flere til fra lokalområdet.
– Menighedstur 3-6/10 til Bornholm planlægges.
Per:
– Været på et godt fængselspræstekursus.
– Indskrivning d. 5/12 til næste Skolen i Skoven konfirmander.
Claus:
– Dåbsholdet er i gang. 6 dåbskandidater og 4 konfirmander. Dåben vil blive pinsesøndag d. 9/6.
Konfirmationen er ikke fastlagt endnu.
– Det går stabilt i Omid o Shadi, også til farsi gudstjenesterne. Næste er farsi gudstjeneste er med
juletema d. 21/12.
– Har været på efteruddannelseskursus.
– 15/11 foredrag af psykolog om traumatiserede flygtninge gik godt. Godt besøgt.
– Biograftur udskydes til januar.
– Høring om Asylbørns vilkår d. 10/12 kl. 15-16.30 i Københavns Domkirke med efterfølgende lysgudstjeneste.
– Overvejer at række ud til andre flygtningegrupper end farsitalende.
1.2 Andet
– Adventsfesten gav et overskud på 23 tkr.
Arrangementet blev evalueret på mødet. Godt arrangement.

2 Personale / Lukkede punkter
2.1 Kontaktpersonen
– Kontrakt til Karin Ravnborg er udarbejdet.
– Ønske om organist i 13 ugers arbejdsprøvning i Grønnevang imødekommes.
– Ilyn barselsvikarierer for Julie i børnekirken, hendes stilling opnormeres midlertidigt.
– Inger Merete starter babysalmesang efter nytår.

2.2 Anmodning om yderligere 3 måneders arbejdsplads for Kirke Care Danmark.
Ansøgning fra Thyge vedhæftes indkaldelsen.
Imødekommes.

2.3 Andet
Arezous praktik forlænges til april 2019.

3 Anlægsprojekter
Intet

4 Menighedsrådet
4.1 Valg af:
– Formand:
Ole 6 stemmer. 1 Blank. Ole valgt.
– Næstformand: Per F.
5 stemmer. Jørgen 2 stemmer. Per F. valgt.
Begge valg skal foregå ved hemmelig skriftlig afstemning og er gældende for 1 år.
–
–
–
–
–
–

Kirkeværge:
Benny valgt.
Kasserer:
Claus valgt.
Kontaktperson:
Anne-Mette valgt.
Sekretær:
Elisabeth valgt.
Underskriftsbemyndiget: Per F. valgt.
Bygningskyndig:
Torben valgt.
Disse valg er også gældende for 1 år.

4.2 Kvartalsregnskab nr. 3 til godkendelse
Rapporten vedlægges indkaldelsen. Claus vil kort kommentere den.
Derudover vedhæftes 2 oversigter (aktiviteter og status) udarbejdet af Claus samt en nyere regnskabsstatus (”Budgetformål…”), som går frem til 31/10.
30/9 regnskab er godkendt. 31/10 rapporter udleveret. Plus specifikation af kirkelige aktiviteter og
administration/fællesudgifter pr. 31/10.

4.3 Forbøn for personalet til nytår
Hvem står for dette?
Lone og Jørgen står for det.

4.4 Drøftelse af menighedsrådets ansvar omkring arbejdsmiljø og kistehåndtering.
Oplæg v. Benny
–
–
–
–

Abonnement til arbejdsmiljørådgivning foreslås tegnet. Fravælges. Tages op på årlige medarbejdermøde.
Drøftelse af ansvar og opgaver: Bl.a. må personalet ikke hjælpe med at løfte kister.
Ny justerbar katafalk søges indkøbt hurtigst.
Meddelelse om kistehåndtering gives til personalegruppen og bedemænd.

4.5 Ansøgning fra Stella Meldgaard ang. arbejdet i Pakistan
Ansøgningen vedhæftes indkaldelsen.
Ansøgningen blev drøftet.
Der afsættes plads på missionstavlen til arbejdet og det inddrages i kirkebønnen.
4.6 Opfølgning fra seneste møder
– Ansøgning om konfirmand-lejr-gudstjeneste for alle på højmessens plads 24/2 2019.
Ansøgning sendt, vi afventer svar.
– Udvalg til at arrangere menighedslejr 2020 – dato, sammensætning?
Arbejdes videre på af Jørgen. Nyt lejrsted og tidspunkt findes.

– Arrangement for frivillige – status?
I planlægningsfasen.
– Manglende billeder af menighedsrådet til opslagstavlen
Følges op af Lone.
– Hjertestartersagen
Orientering af Ole.
– Ventilationsproblematikken
Der er bevilget penge til et for-projekt.
4.7 Mødedatoer i det kommende år
7/2; 7/3; 4/4; 14/5; 6/6; 22/8; 10/9; 8/10; 19/11.
Bemærk: Der afholdes møder både tirsdage og torsdage.
4.8 Andet
Lone foreslog at Grønnevang kirke indgår i samarbejde med andre kirker i Hillerød om at arrangere
en tur til Passionsspillene i Oberammergau i Tyskland i juni 2020.
Dette blev godkendt.

5 Eventuelt
Per B. orienterede om, at den kristne organisation Ellel ønsker at leje lokaler pinselørdag 2019 til
kursus.
Der var ingen kommentarer til dette, ansøgning sendes til formanden.

