GRØNNEVANG KIRKE
Menighedsrådet

Møde nr. 24
Mødeindkaldelse: 30. maj 2019
Fmd./sekr.: otc/cboe

Møde torsdag den 6. juni 2019 kl. 18:30
Afbud fra:

Elisabeth, Per F.

1 Menighedsarbejdet
1.1 Præsterne
Thyge:
– Virkelige gode oplevelser med afholdte konfirmationer.
– Mindre hold til næste konfirmandhold, pt 19 elever er tilmeldt
– Været på Himmelske dage som Kirke Care, meget inspirerende.
– Samtale/evaluering med Mads og os 3 præster. Mads stopper som dirigent i VoG, gospelkoret.
– Sogne cafe udflugt til Græsted og Sørup. Gik rigtig godt. Tak til arrangørerne og familien Tuxen.
33 deltagere.
Per:
– Retræte i Sverige, gik godt. 11 deltagere.
– Retræte i Maribo 14-16/6.
– Konfirmation gik rigtig godt.
– Endnu ingen tilmeldte til næste års konfirmandhold fra Kompetence-centret.
– Dialog med biskoppen om tilstandene i Ellebæk fængsel.
Claus:
– Dåb af dåbsholdet Pinsedag, 6 konvertitter skal døbes.
– Farsi-sommerlejr 11-15/7 på LMH.
– Vi 3 præster skal sammen i sommerhus 24-26/6.

1.2 Andet
Assist. Der er pt 19 frivillige tilmeldt.

2 Kirke & Gudstjeneste
2.1 Liturgi-udvalget
Status for udvalgets arbejde til nu ved Per B.
Udvalget har mødtes flere gange i foråret. Og fortsætter processen med revision/ny gudstjeneste liturgi.
Foreløbigt tænkes på at kunne ændre antallet af læsninger, når det er relevant. Herudover ses der
bl.a. på nadverliturgien og bønnerne. Generelt overvejes flere valgmuligheder i den enkelte søndags
liturgi.
Noget afprøves allerede: Eksempelvis er ny helligsang under nadveren allerede afprøvet i en gudstjeneste samt bøn for børnekirke, når de går ud.
Tages op som tema på undervisningsaften tirsdag d. 17/9 19.

3 Personale / Lukkede punkter
3.1 Kontaktpersonen
– I uge 30 tirsdag til fredag kl.10-14 kan Ilyn træffes på telefonen. Kirken er lukket i den uge pga.
gulvbehandling. Der er et behov for hjælp til at flytte stole mv. på plads lørdag d.27/7.
Per B. er tovholder.
– Thomas´ faste ansættelse i teen-arbejdet er ophørt. Der er dog mulighed for sporadisk lønnet
arbejde ved behov, dog max. 4 timer/ugentlig. Aftales med Thyge.

4 Anlægsprojekter
Intet

5 Menighedsrådet
5.1 Budget 2020
Budgetforslag vedlægges indkaldelsen. Budgettet er mærket ”Grønnevang Sogns Menighedsråd,
CVR-nr. 14223770, Budget 2020, , Bidrag budget afleveret d. 23-05-2019 10:59”.
Budgettet godkendes.

5.2 Ansøgning om supervision til frivillig teamet i Omid o Shadi - Grønnevang Kirke
Claus søgte provstiudvalget om kr. 15.000 til et supervisionsforløb for de frivillige, som er med i
flygtningearbejde i Omid o Shadi.
Dette blev afslået, men vi har tilladelse til at finansiere det via vore frie midler.
Ansøgningen imødekommes.

5.3 Opfølgning fra seneste møder
– Hvad koster det at omlægge skråningen bag kirken til natur/blomstergrund?
Udestår.
– PREP-kursus – status
Udestår. Per B. kontakter gruppen for opklarende spørgsmål.

5.4 Forretningsudvalget
Referat af møde 22 er tidligere udsendt.
Referatet blev taget til efterretning.

5.5 Andet
Emner til menighedsmødet torsdag d. 13/6 kl.19.30 blev drøftet.

6 Eventuelt
Intet

