Storring – Stjær Menighedsråd
Menighedsrådsmøde torsdag den 28. september 2017
Afbud: Per Reipurth

Mødepunkt
1. Salme og præstens kvarter

2. Studiedag 23/9 2017

3. Graverstilling

4. Nyt fra ansatte

5. Økonomi og bilagsgang

Referat og indstilling
Charlotte Sejthen lærte os salmen ”Jeg tror ikke, Gud
kun lytter til latin” af Sigurd Barreth
C.M. taler kort om travlheden her i efteråret, hvor der
er en del aktiviteter og problematikker der skal tages
op.
Menighedsrådet har haft studiedag omkring
kommunikation i og omkring menighedsrådet og
kirken. I den forbindelse er der overvejelser om at
skifte fra nuværende kombination af hjemmeside og
kalender. Der er undersøgt mulighed og priser for
brug af ”Churchdesk”
Det vedtages at arbejde hen mod denne løsning.
JS vil i samarbejde med BK undersøge nærmere og
skitsere en plan.
Graver Alan Corydon har opsagt sin stilling pr 30/9.
Der afholdes afskedsreception 29/9 kl 14 i
våbenhuset i Stjær.
Ansættelsesudvalget arbejder med strukturen i
stillingen, timetal og stillingsopslag i samarbejde med
provstiets personalekonsulent.
Der er mulighed for at stillingen opdeles i kirketjener
og graverstilling
JB koordinerer praktiske opgaver omkring
kirkegårdene, hvortil der laves aftaler med de
nødvendige entreprenører samt graver fra nabokirke,
som kan bistå ved begravelser.
Der arbejdes i en periode med frivillige til deling af
kirketjenerarbejdet. IJ vil sørge for koordinering.
Charlotte Sejthen gør opmærksom på at
udluftningsmulighederne i Stjær kirke skal bruges.
Der er god tilslutning til babysalmesang og
dagplejebørn samt spirekor og børnekor.
Der er udsigt til snarlig afklaring/afslutning af
byggeprojekt-økonomien for præstegården.
Herefter kan skabes bedre overblik over resten af
året.
Kort om rådsmedlemmernes forventninger til vores
nye kasserer JS
Der arbejdes på tilføjelser til eksisterende kontoplan
for at bedre overblikket i regnskab og budget.

6. Kirkegårde og Luthertræer
7. Lutherfejring. Arrangementer
8. Ansøgning om midler

Omlægningen på en del af Stjær kirkegård er i fuld
gang med henblik på plantning af Luthertræ.
I Storring er der også planer.
HØ orienterer om planer for ugerne 41-44.
Der kommer program i udhængsskabe og på
hjemmesiden.
Indre mission søger om tilskud til arbejdet med og
rammerne for junior og teen-klubber. Imødekommes.
En gruppe har spurgt efter ideer til hvor man kan
ansøge om tilskud til nye højskolesangbøger til
forsamlingshuset.
Rådet finder at det er uden for menighedsrådets og
kirkens arbejde og formål.
Man kan evt. låne fra konfirmandstuens beholdning,
såfremt de ikke er i brug.
Stjær trampesti-laug har spurgt om der er mulighed
for tilskud til at få udbedret stierne i præstegårdsskoven. Imødekommes.
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Referent Bendt Kristensen
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