GRØNNEVANG KIRKE
Menighedsrådet

Møde nr. 18
Mødeindkaldelse: 18. oktober 2018
Fmd./sekr.: otc/els

Møde torsdag den 25.oktober 2018 kl. 18:30 – 21:00
Afbud fra:

Benny og Birgitte

1 Menighedsarbejdet
1.1 Præsterne
Thyge:
– Orienterede om Frivilligbørs møde – hvor man kunne dele erfaringer med frivilligt arbejde.
– Præstepraktikant i 3 uger. Givende for alle parter.
– Præstetur i sommerhus.
– Rasmus Paludans besøg i Østervang. Forløb fredeligt.
– Julehjælp i år skal man selv hente i kirken.
– I den kommen de tid er der en del besøg af politikere der ønsker at høre om kirkens sociale arbejde.
– Konfirmandlejr i 2019. Afventer svar fra YFC.
Per:
– Fortalte om retræte og konfirmandarbejde.
Claus:
– Fortalte om mandeaften og biograftur.
– Ohmid – tilgang af deltagere – nu mellem 20-30 farsitalende. Der er skrevet flere op til
dåb/konfirmation. Der er afholdes gudstjenester på farsi hver anden fredag.
– Der er foredrag den 15. november 2018 i Grønnevang Kirke om traumatiserede flygtninge.
– Er på efteruddannelse 5 - 9. november 2018.
– Nyt tiltag med farsi børnekirke.
– Ferie fra den 19. – 28. november 2018.
1.2 Andet
Intet

2 Kirke & Gudstjeneste
2.1 Behandling af forslag til kollektliste for næste kirkeår
Præsternes oplæg til kollektliste vedlægges indkaldelsen.
Menighedsrådet godkender forslaget med mindre justeringer.

2.2 Evaluering af gospel- og lovsangsgudstjenester
Generelt glad for de 2 typer gudstjenester.
Vi opfordrer til, at der mindst er en genkendelig sang/salme ved lovsangsgudstjenesterne.

2.3 Nedsættelse af liturgiudvalg
Præsterne ønsker nedsat et udvalg til grundig drøftelse af liturgien.
Det foreslås at bestå af de 3 præster, 3 valgte menighedsrådsmedlemmer og organisten.
Til udvalget valgtes Per B., Claus, Thyge, Jørgen, Lone, Ole og Per F. og Inger Merete.

2.4 Gudstjenesten 30. maj 2019
Personalegruppen foreslår, at der denne dag kun bliver én gudstjeneste og at dette bliver en lovsangsgudstjeneste.
Menighedsrådet godkender indstillingen.

3 Personale / Lukkede punkter
3.1 Kontaktpersonen
– Børne-junior medarbejderen – se bilag.
Thomas Jahaverian Witt er ansat som timelønnet 4 timer pr. uge i en stilling som teen-medarbejder.
Børnekirkeleder stillingen er stadigvæk ubesat.
Menighedsrådet tilbyder Karin Ravnborg 5 timers ugentlig ansættelse.

4 Menighedsrådet
4.1 Budget 2019 til endelig godkendelse
Det endelige budget vedhæftes. Der er ikke sket ændringer siden de midlertidige blev godkendt.
Menighedsrådet godkender budgettet mærket ” Grønnevang Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 14223770,
Budget 2019, , Endelig budget afleveret d. 28-09-2018 17:31”.
4.2 Ventilationskonsulent til kirken
Provstiudvalget efterlyser oplysning om, hvordan det søgte beløb på 60.000 kr. til konsulentbistand er
fremkommet (se bilag).
Vores tidligere kirkebyggeudvalgsformand, ingeniør ved det rådgivende ingeniørfirma Cowi, Vilmer
Jensen, har anslået at det vil koste omkring kr. 60.000,00.

4.3 Kirkens fødselsdag er ?
Vi har netop fejret 10-året for ibrugtagning af kirkerummet – men Ole foreslår, at kirkens fødselsdag
fremover beregnes efter, hvornår der første gang blev afholdt gudstjeneste på stedet: Palmesøndag
1987
Menighedsrådet godkender forslaget.
4.4 Grøn Kirke – udvalget
Udvalget foreslår at der etableres en ”blomstereng” på skråningen bag klokkestabelen ned mod børnehaven og fra poppelen ud mod stien (bag busstoppestedet). Se også bilag med handleplan.
Menighedsrådet godkender forslaget.

4.5 Opfølgning fra seneste møder
– Ansøgning om konfirmand-lejr-gudstjeneste for alle på højmessens plads 24/2 2019.
Udestår.
– Udvalg til at arrangere menighedslejr 2020 – dato, sammensætning?
Tidspunkt for lejren forventes afklaret inden næste møde.
Sammensætning – udestår til næste møde.
– Arrangement for frivillige – status?
Udestår

– Minikonferencen i Præstevang: 3 bilag: ”Handout..”, ”Hillerød nationaliteter” og ”Hillerød sogne”
Orientering ved de, som deltog.

4.6 Forretningsudvalget
Referat af møde 16 er tidligere udsendt.
Taget til efterretning.

4.7 Andet
– Der mangler ’velkommere’. Snak om forslag
Opfordres til at finde nye velkommere.
– Status vedr. hjertestarter v. Ole
Der er problemer med at få lukket sagen.
Ansøgning af højttalere er bevilliget.

5 Eventuelt
Næste møde ændres til den 4. december 2018 kl. 18.00. Torben står for maden.
Der mangler billeder af menighedsrådet på opslagstavlen i gangen.

