GRØNNEVANG KIRKE
Menighedsrådet

Møde nr. 15
Mødeindkaldelse: 6. juni 2018
Fmd./sekr.: otc/els

Møde torsdag den 12. juni 2018 kl. 18:40 – 22:00
Afbud fra:

Benny

1 Menighedsarbejdet
1.1 Præsterne
Thyge:
– Orienteret om arbejdsprøvning for Vibeke Linden – start den 10.september 2018
– God sognecafe tur – 46 deltagere
– Assist – 38 studerende tilmeldt
– Der arbejdes på ”Retræte og stilhed” – pilgrimskirke i Grønnevang
– Overnatning i uge 32/2018 for 2-4 medhjælpere – der søges om lov til at bruge kirken
– Kirkecare kursus – den 1. – 3. februar 2019 – evt. bruge kirkens lokaler
– Ferie uge 28-31/2018
Per:
– Sidste hold konfirmander – 8 konfirmander
– Per orienterede fra arbejdet i Ellebæk fængslet
– Undervisningsudvalget har nyt program for efteråret 2018.
– Undervisningslørdag den 3. november 2018
– Ferie uge 33-36/2018
Claus:
– Orienterede om at arbejdet med Ohmid er stabilt.
– Der er igen 3 tolke til rådighed
– God heldagstur til Møns Klint for Ohmid – har modtaget sponsorat fra Grønnevang fonden og evt.
andre sponsorater
– Dåb den. 3. juni 2018 – 11 dåb/konfirmander
– Susan Howard fra Love Works har været på besøg i kvindeklyngen
– Orienterede om møde i flygtningeudvalget
– Farsi sommerlejr i uge 29/2018 – 38 tilmeldte
– Farsi sommerlejr – modtaget 15.000 fra Grønnevang Fonden og 15.000 fra Helsingør stift
– Ferie uge 30-32/2018
1.2 Andet
Intet

2 Personale / Lukkede punkter
2.1 Kontaktpersonen
– Julie går formentlig på barsel d. 9. oktober 2018.
– Inger Merete: Det går godt med at spille til gudstjenesterne.
– Grønnevang koret har ikke så mange trofaste deltagere
– Forslag om babysalmesang

3 Anlægsprojekter
Intet

4 Menighedsrådet
4.1 Budget 2019
Et opdateret budgetforslag vedlægges indkaldelsen. Budgettet er mærket ”Grønnevang Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 14223770, Budget 2019, Bidrag budget afleveret d. 06-06-2018 09:26”.
– Budgetforslaget blev godkendt.

4.2 Kvartalsrapport nr. 1 til godkendelse
Rapporten vedlægges indkaldelsen, Claus vil kort kommentere den.
– Kvartalsrapporten godkendt.
4.3 Ønske om praktik/tilknytning til Grønnevang for migrantsamarbejdsansat
Se vedhæftede forespørgsel (’Bilag 15.Praktiktilknytning.pdf’).
– Det vedtages at vi imødekommer ønske om en praktikant, som vil være tilknyttet Claus.
4.4 Ønske om praktikplads til 3k-studerende
Se vedhæftede forespørgsel (’Bilag 15.3k-praktikplads.pdf’ og ’Bilag 15.Specialeringspraktik.pdf’).
– Der er ikke ressourcer i denne periode til at have praktikant. Ole melder tilbage.
4.5 Grøn Kirke udvalget
Orientering fra udvalget.
Udvalget indstiller til at Grønnevang Kirke bliver ”Grøn Kirke”, og arbejder hen imod det.
– Udvalgets indstilling vedtages.
4.6 Opfølgning fra seneste møder
– Frivillighedsdag
Det vedtages, at der holdes en temagudstjeneste i foråret 2019 hvor ”frivillighed” er temaet og efterfølges af kirkefrokost.
Der nedsættes et udvalg bestående af: Birgitte, Per B., Elisabeth
– Alle Helgens arrangement – søndag den 4. november 2018 kl. 16.00 i Skansekapellet.
Lone orienterede
– 10 års jubilæum 7/10 (Arrangementsudvalget)
Gudstjenesten efterfølges af kirkekaffe med div. indslag.
– Fjernelse / flytning af brandskilt ved alteret
Udestår
– Ansøgning om at afholde konfirmand-lejr-gudstjeneste for alle på højmessens plads 24/2 2019.
Udestår
4.7 Forretningsudvalget
Referat af møde 13 er tidligere udsendt.
– Taget til efterretning.
4.8 Andet
– Der nedsættes et udvalg til ansættelse af barselsvikar for børne/ungdomsmedarbejder bestående
af Lone, Anne Mette og Thyge.
– Menighedslejr i 2020 – besked fra LMH i efteråret 2018 om vi kan benytte denne. Der skal findes
medlemmer til nyt udvalg. Præsterne spørger.

5 Eventuelt
– GPDR: MR medlemmer skal slette dokumenter på computere og i papirform, hvor der er cpr.
numre.
– Ventilation i kirken – vi prøver at afhjælpe med et par ventilatorer ved alteret
– Alterlys soder meget – Ole undersøger muligheder med batterilys.
– Asylbørn til gudstjenesten – snak om hvordan vi håndterer dem til gudstjenesten/børnekirke. Aftalt
at der først tales med forældrene. Per får formuleret en ansøgning om pædagogisk hjælp.

