GRØNNEVANG KIRKE
Menighedsrådet

Møde nr. 27
Mødeindkaldelse: 1. oktober 2019
Fmd./sekr.: otc/els

Møde tirsdag den 8. oktober 2019 kl. 18:30
Afbud fra:

Lone

1 Menighedsarbejdet
1.1 Præsterne
Thyge:
– Taknemmelighed og tanker omkring 28 års arbejde i Grønnevang.
– Fantastisk Bornholmstur – 45 deltagere
– Claus tager Thyges konfirmander fra den 6. november 2019.
Per:
– Orienterede om Allehelgensgudstjeneste
– Altertavle til Ellebæk Fængslet er indviet
– Ken Needham har morgenarrangement/prædiken den 13. oktober 2019
Claus:
– Gospelgudstjeneste med ny korleder – en god oplevelse
– Mandeaften den 22. oktober 2019 ”afsked for Thyge”– lægges ind på hjemmesiden
– Orientering om status på Omid o Shadi

1.2 Andet
Intet

2 Personale / Lukkede punkter
2.1 Kontaktpersonen
– Lisbeth er sygemeldt.
– Jette Hansen – tager rengøringsopgaver under Lisbeths sygemelding.
– Julie er tilbage fra barsel den 25. oktober 2019.
– Det pastorale ansvar for Julie overgår fra den 1. november 2019 til Claus.
– Talt om arbejdsopgaver til Julie - præsterne opfordres til at inddrage/definere opgaver.
– Menighedsrådet bevilliger Arrow lederskabskursus til Julie.

3 Anlægsprojekter
Intet

4 Menighedsrådet
4.1 Behandling af forslag til kollektliste for næste kirkeår
Præsternes oplæg til kollektliste vedlægges indkaldelsen.
Forslaget blev gennemgået – og blev godkendt med få rettelser.
Endeligt resultat sendes ud med referatet.

4.2 Diakonistiftsdag 9. november 2019
Måske en mindre delegation af menighedsrådsmedlemmer vil deltage? Se bilag.
Claus Øland står for en samlet tilmelding.

4.3 Menighedsrådsmedlemmer, som har løst sognebånd til Thyge…
Anne-Mette, Benny, Jørgen, Per F. og Torben ønsker alle at fortsætte i menighedsrådet resten af valgperioden.
Anne-Mette, Benny, Jørgen, Per F. og Torben afgav alle en erklæring om at ville fortsætte i menighedsrådet resten af valgperioden.

4.4 Forberedelse til næste menighedsrådsvalg
Vi aftalte i foråret (mødet i marts) at tage dette punkt op igen her i efteråret.
Udsættes

4.5 Opfølgning fra seneste møder
– Besøget af Simon Aaen. Hvad gør vi fremadrettet? Mail fra Simon Aaen vedhæftes
– Der blev udtrykt stor begejstring for den præsentation, som Simon Aaen gjorde af sit arbejde på sidste møde.
– Der er ikke økonomi her og nu til alterudsmykning.
– Der nedsættes et udvalg bestående af præsterne, Anne-Mette og Birgitte.
Udvalget skal bl.a. se på andre kunstnere samt sørge for at udsmykning af kirkerummet ikke går i
glemmebogen.

4.6 Forretningsudvalget
Referat af møde 26 er tidligere udsendt.
Menighedsrådet var bedt om at tage stilling til, om gulvvaskemaskinen skulle beholdes eller forsøges
solgt.
Det besluttes af beholde den.

4.7 Andet
Menighedsrådet spiser afskedsmiddag med Grethe og Thyge 31. oktober.

5 Eventuelt
Intet

