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Indledning

Frode.

Kaffe

Jakob

Fraværende

Bodil har meldt afbud.

___________________________

________________________________________________

Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

____________________________

________________________________________________

Kirkens liv og vækst:

Dåbsservietter - Agnethe.
Der arbejdes videre med strikkede dåbsservietter.

Skal vi samarbejde med andre kirker om:
Højskoledag - Kirsten.
Kirsten tager kontakt til andre kirker.
Sognets aften - Kirsten.
…..Bibeholdes lokalt.
2. Pinsedag. (Hedeager Kirke).
Peter tager kontakt med Hedeager Kirke.

Anna og jeg har indledt en ny slags babysalmesang i dag det var super. Der hørte egentlig nogle særlige instrumenter
til (til at underbygge ro, varme og det gode kirkerum!). Vi
ønsker os at få lov at indkøbe de særlige instrumenter,
henholdsvis en Hapidrum og en kalimba.
Dette indkøb vil tilsammen løbe op i 4000-5000 kr., men
instrumenterne vil kunne bruges til mange forskellige slags
aktiviteter. Dog særligt tiltænkt babysalmesang.
Da vi ikke har penge på kontoen til sådan et indkøb, gjorde
Alex opmærksom på, at vi kunne søge MR om, om man
kunne søge om pengene på arvs-kontoen efter Marie
Hedegaard.
Der står nu ca. 69.000 til arbejdet med børn og unge.
Kunne I ekstraordinært tage punktet med i næste uge - og
evt. give Anna og jeg lov til køb (ved lån i egen kasse), som
så fyldes ud efter godkendt ansøgning hos stiftet?
Tak, om I vil overveje det.
Gry.
Godkendt.
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Nyt samt opfølgning
Formand / næstformand

Forslag til / regulering af mødedatoer 2018:
tirs. 16/1. tir. 20/2. ons. 14/3 tors. 12/4
ons. 16/5 ons. 6/6 tors. 16/8 ons. 12/9
tors. 11/10 tirs. 13/11 ons. 12/12

Ordination af Marie Munk Hyldgaard i Viborg Domkirke
fredag den 19. januar kl. 17.
Hvem deltager?
Alex, Peter, Frode, Betty, Erna, Agnethe.
Inger Marie køber en bog til ordinationsgave.
Distriktforeningen af menighedsråd holder generalforsamling
i Haderup Kirkecenter onsdag den 31. januar kl. 17.30.
Peter og Inger Marie deltager.
Forbønsgudstjeneste i Viborg Domkirke den 4, februar.

Kassereren

Kontaktperson

Temadag for personalet.
Der arbejdes videre med det i samarbejde med FU.

Kirkeværge

Kirkegårdsusvalg

Der udarbejdes en samarbejdsaftale, der senere skal
godkendes i de enkelte menighedsråd.

Præsterne

Julehjælp
2017 kunne vi tildele hjælp til 25 familier, som alle blev
indbudt via SMS til, at modtage hjælpen 3. søndag i advent
kl. 12.15 ved en lille ceremoni.
Inger Marie havde sørget for et let traktement med
clementiner, lidt slik og æbleskiver, samt saftevand, kaffe og
the – alt foregik inde i konfirmandstuen. Frode, Inger Marie
og undertegnede var til stede. Vores fælles klare indtryk var,
at vi ikke på nogen måde sporede at modtagerne var
forlegne ved at komme og være til stede. Der var flere
familier, hvor børnene også var med, så vi blev en pæn stor
flok. En del udtrykte særlig TAK for hjælpen, som bl.a. blev
udtrykt med, at det betyder meget.
I alt 22 familier afhentede selv deres julehjælp – to af dem
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var kommet til kirken allerede fredag ca. 1 time til 1½ efter
SMS’en var sendt – de kunne ikke møde op søndag, da der
var julefrokost på dette tidspunkt i lejerforeningen. Hos dem
var der bestemt heller ingen forlegenhed at spore.
2018 og fremover
Hvordan uddeles hjælpen?
Konceptet videreføres.

Kirkerod.
Fastelavnssøndag med tøndeslagning.

Skærtorsdag 29. marts kl. 19.
Aftensmåltid i kirken.

Vikarpræst:
KM-PC Der spørges i provstiet .(Inger Marie).
Telefon Der spørges i provstiet. (Inger Marie).
Kontor
Musiklokalet eller konfirmandlokale.

Kirkeudvalg

Ombygningsudvalg

Orientering.
Der har været møde med Tina Kvist. Der er aftalt nyt
møde, hvor der fremlægges et overslag.

Syn i februar.
Præstegårdsudvalg

Sognenyt

Medarbejderne ved Kirsten

Gry og Kirsten ønsker hermed at ansøge menighedsrådet
om en årlig studieuge til fordybelse og faglig relevant input.
Begrundelsen for ansøgningen er:
•
et ønske om tid til faglig fordybelse, hvilket er
vanskeligt at nå i hverdagene, hvor andre arbejdsopgaver
venter.
•
samtidig med et stort ønske om løbende at
fylde på fagligheden, så vi til stadighed udvikler os og
forventeligt går til arbejdsopgaverne med et bredere udsyn.
En uge, som ville skabe rum til ro, eftertanke, læsning, som
alt sammen gerne skulle være medskabende til bredere
faglig viden og nuancering af tilgangen til nye og gamle
arbejdsopgaver.
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En studieuge om året, bør være fleksibel i forhold til
afholdelsestidspunktet, som dog meddeles de andre
medarbejdere i god tid og naturligvis med afstemning i
forhold til kirkens kalender, således at det ikke kolliderer med
kirkens store aktiviteter, hvor vi forventes at deltage.
Eventuelt indkøb af litteratur til ugen, må påregnes
menighedsrådets budget og regnes for at være et
arbejdsredskab.
MR er positiv overfor ideen med at konvertere
efteruddannelse til studieuge. Der vil blive taget stilling til
ansøgninger i hvert enkelt tilfælde.
Frivillighed:
der mangles bl.a. kordegne.
Anmodning om at flytte julefrokosten til november.
Flyttes til november.
Gry og Anna har forsøgsvis afhentet Spirebørn på
Herningsholsskolen. Med godt resultat.
Der ansøges om køb af nyt kamera.
Kirsten indhenter tilbud. Behandles næste møde.
Besøgstjeneste
inspirationsaften i Herning Kirke 13. marts kl. 19.30.
Ros til mednighedsrådet fra medarbejderne.

Kirsten Lund indbydes til at orientere om arbejdstidsregler.
Inger Marie spørger.
Eventuelt
Bo og Frode udarbejder forslag til forbønsgruppe.

Tirsdag den 20. februar kl. 19 - 21.
Næste møde
Fredag den 9. februar kl. 9.00.
Næste FU møde

Tirsdag, den 16. januar 2018

underskrifter
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