GRØNNEVANG KIRKE
Menighedsrådet

Møde nr. 22
Mødeindkaldelse: 27. marts 2019
Fmd./sekr.: otc/cboe

Møde torsdag den 4. april 2019 kl. 18:30 – 21:30
Afbud fra:

Elisabeth.
Birgitte forlod mødet efter pkt. 1

1 Grøn kirke
1.1 Forslag om bl.a. blomstereng (opfølgning)
Birgitte Sølvkjær præsenterede ideen.
Et flertal i rådet besluttede, at der etableres blomstereng på halvdelen af Kirkebakken.
Det undersøges, hvad det koster at omlægge skråningen bag kirken til natur/blomstergrund.
1.2 Opfølgning fra tidligere møder – Frivilligdagen.
Gøres til en Taknemmelighedsfest, hvor kirkens fællesskab fejres i stedet for kun en fest for frivillige.
Afholdes d. 8/9 2019 i forbindelse med høstgudstjenesten.

2 Menighedsarbejdet
2.1 Præsterne
Thyge:
– KirkeCare Hillerød: Lotte Jørgensen valgt ind som Grønnevang kirkes repræsentant i bestyrelsen.
– Mandeaften i billardklubben med 9 deltagere.
– Påskevandringen går godt. Gentages næste år.
– Bortrejst på studietur til England d. 10-14/4.
– Bornholm tur d. 3-6/10 er ved blive planlagt. Program snart ude.
Per:
– 2. påskedag bliver en lidt anderledes gudstjeneste.
– Retræte for Omid o Shadi teamet i maj og i Sverige i Stor Bededagsferien.
– Drop-in dåb d. 5/4 i Præstevang kirke. Per deltager.
Claus:
– Omid o Shadi – stabilt, kører godt med den nye ledelse, retræte for teamet 3-5/5 i Maribo.
– Farsi børnekirke har været evalueret med børnekirkelederne.
Tilfredshed med modellen og mulighed for fælles aktiviteter på tværs af grupperne.
– Farsi gudstjeneste. Teamet roterer, hvilket gør, at de kan fortsætte.
– Kontaktfamilier havde flere hjemmebesøg i søndags efter gudstjenesten. Gik godt.
– Dåbsholdet. 6 dåbskandidater og 4 konfirmander.
– Syrer-arbejdet. Haft få hjemmebesøg og møder i netværket.
– Voices of Gospel. Har været med til trossamtale og har endnu en i maj.
– Farsibibelgruppe. Månedligt møde i hjemmene.
– Konfirmation d. 28/4 (3 konfirmander) i den almindelige søndagsgudstjeneste.

2.2 Andet
Intet

3 Personale / Lukkede punkter
3.1 Kontaktpersonen
Drøftelse af forespørgsel fra organisten (se vedhæftede) vedr. nedsat arbejdstid
Rådet er positivt overfor ansøgningen, men vil have reglerne for forlængelse undersøgt først.
Anden orientering:
– Julie har søgt forlængelse af orlov, og Ilyn tilbydes forlænget vikariat.
– Stillingtagen til teenarbejde-ansættelse afventes.
– Adrias jobtræningsforløb forlænges med 8 uger.

4 Anlægsprojekter
Intet

5 Menighedsrådet
5.1 Regnskab 2018 v. Claus
Gennemgang af regnskabet (vedhæftes indkaldelsen sammen med kvartalsrapport 4,2018) med
kommentarer. Der vil muligvis blive udsendt en mindre opdatering af regnskabet efter weekenden.
Til menighedsrådets godkendelse.
Menighedsrådet godkendte regnskabet for 2018: ”Grønnevang Sogns Menighedsråd, CVR-nr.
14223770, Regnskab 2018, Afleveret d. 29-03-2019 11:21”
5.2 ”Danmark planter træer”
Se vedhæftede indstilling/forespørgsel vedr. jord til plantning af træer.
Ikke imødekommet. Vi har ikke plads til flere træer.

5.3 Annoncering i Hillerød Posten
Karin Ravnborg forespørger, om vedhæftede tilbud på annoncering har vores interesse.
3 filer vedhæftede: Karins kommentarer samt 2 eksempler på annoncer.
Ikke imødekommet.

5.4 Ansøgning om økonomisk støtte til tværkulturelle lejre
Se vedhæftede ansøgning med 2 bilag.
Ikke imødekommet. Sendes videre til Grønnevang Fonden.

5.5 Opfølgning fra tidligere møder
– Opdatering af arbejdsbeskrivelse for udvalg, hvor menighedsrådet er repræsenteret
Udestår.
– Frivillig-dagen (orientering v. Birgitte og Per B.)
Se punkt 1.2
– Menighedslejr 2020
Lejrsted undersøges videre.
– PREP-kursus – status?
Afventer.

5.6 Forretningsudvalget
Referat af møde 20 af 19. marts 2019 er tidligere udsendt.
Af referat 19 fremgår det, at der er behov for at stengulvene bliver oliebehandlet snarest.
Udvalgets anbefaler, at der søges provstiet om midler for mulig behandling i år, ellers må det med i
budget 2020.
Det forventes at ville koste ca. 55.000 kr. at få afrenset og imprægneret flisegulvene.
Menighedsrådet følger anbefalingen.

5.7 Andet
Benny orienterede om at
Maling af kirkerummet sker i juli måned.
Loftslamper udskiftes til LED.

6 Eventuelt
Intet

