Storring – Stjær Menighedsråd
Menighedsrådsmøde torsdag den 23.august 2018
Tilstede: Ingrid, Jørgen B, Per, Jørgen A, Anita, Kirsten, Hanne og Carsten
Afbud: Bendt, Heidi, Anni

Mødepunkt

Referat og indstilling

Velkommen og kort oplæg ved JB
1. Nyt fra formanden
Ny sognesekretær

Der er ansat en ny sognesekretær for sognene i
firkløveret. Hun hedder Elin og er startet pr. 1.8.

Liv & vækst udvalg

Liv og vækst udvalget starter op d. 6.9. Der er 2 store
arbejdsområder pr/aktiviteter og evaluering af
gudstjenester. Udvalget starter op med pr/aktiviteter.

Præstegårdssyn

Bygningsudvalget finder et tidspunkt for et
præstegårdssyn.

Orientering om skov og jagt

Der er mange forskellige interesser omkring skoven
og brugen af den. Der nedsattes et lille udvalg JB, IJ
og AJ, som indkalder til et møde med parterne.

2. Nyt fra udvalg
Sogneudflugt KM

Sogneudflugten var en succes, den gik til Vedersø.
Gode fortællere, god stemning, nye ansigter og godt
vejr. Der var 52 deltagere.

Strikkecafé IJ

IJ starter strikkecaféen op igen d. 6.9.

Sommermødeudvalg HØ

Sommermødeudvalget har evalueret. Fælles for
tilbagemeldingerne har været en glæde over
bålfadene, som må tænkes ind næste år. Der vælges
nyt udvalg til november. JS ønsker at træde ud af
udvalget. Der er bestilt telt og toiletvogn.

Vedr. kirkegårdene IJ

Der skal kigges på kirkegårdsdiget mod nord i
Storring.
Sysrapporterne for Storring og Stjær kirker er blevet
behandlet og godkendt af provstiet.

ChurchDesk info JS. Aftale et tidspunkt til info
og afprøvning. Det kan være 11., 12. eller 13. Det gamle fra hjemmesiden er ved at blive lagt over i
sept. Kl. 19-21.30.
ChurchDesk. JS afholder ChurchDesk for begyndere
d. 12.9.
Lægmandslæsninger. Herunder ny højtaler til

Stjær Kirke CM
CM og menighedsrådet vil gerne at
lægmandslæsningerne genindføres. Der er flere der
gerne vil læse. Læsningerne kræver højtaleranlæg.
JS undersøger priser.
3. Til og fra personale. Orientering JB

4. Økonomi
Halvårsrapport JS

Regnskabsinstruks JS

5. Nyt fra præsten
Efterårets tema - 5. december CM

6. Små punkter
Foto af Anni og Anita til hjemmesiden.

Der er halvårligt medarbejdermøde d. 26.10. IJ, JB og
CM deltager.

Halvårsrapporten ser fornuftig ud.
Det fælles regnskabskontor er under opstart, der er
lavet et jobopslag. Det forventes, at kontoret kan
startes op pr. 1.1.19
JS har ajourført regnskabsinstruksen og
menighedsrådet har godkendt.

DR K vil gerne vil gerne sende 2 gudstjenester fra
Storring-Stjær Sogn
Gudstjenesterne optages d. 5.12. kl. 16 og kl. 18.30 i
Storring Kirke.
Mange praktiske opgaver.
Det er et fælles projekt mellem præst, ansatte, kor,
menighed og menighedsråd. Det bliver spændende.
CM vender tilbage, når han ved mere.

Billede af Anita er på plads.

Hjælpere til gudstjenesten d. 24.10. kl 14 med Koret deltager eventuelt både som hjælpere og
kaffe i konfirmandstuen efterfølgende.
korsang d. 24.10.
Lene laver kaffe.
CM, KM, IJ og HØ er interesseret i at deltage i
Galten laver en dag med frivilligkoordinator
Jette Engelbrecht, Skanderborg. Det bliver en dagen.
dag i oktober. Er der nogen, der vil med?

7. Eventuelt

Udendørs belysningen skal reguleres i Stjær.
Det ser ud som om der er nye på vej til koret og
babysalmesang.
Vi skylder de frivillige på Tjørnehaven en stor tak.

CM, IJ og JS deltager i budgetsamråd d. 4.9.
Høstgudstjeneste 16.9. i haven kl. 14. I tilfælde af
regn holdes gudstjenesten i kirken.

Næste møde 20-09-2018 kl. 19.00
Referent : Hanne Øvlisen

