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1. Orientering fra formanden




2. Orientering fra præster

Vi har fra provstiet fået den foreløbige drifts ligning for
2019. Den lyder på 5.152.660 kr. Det er samme niveau som
2018.
Der har været kirkesyn, og der var ingen bemærkninger vedr.
sognegård og materielgård. Flg. to bemærkninger til kirke og
kirkegård:
*I kirken skal belysningen i koret forbedres.
*Der skal holdes øje med diget.

Lene. Vi er halvvejs gennem konfirmationerne.
På grund af for manglende tilslutning bortfalder spaghettigudstjenesterne i næste sæson, men erstattes af en anden form for
børnegudstjeneste.

3. Orientering fra medarbejderrepræsentanten

Sognemedhjælperen er startet på et efteruddannelsesforløb.
Der har været afholdt babysalmesang på plejehjemmet Hestehavehusene, og det var en rigtig god oplevelse for alle parter.
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Efter licitationen, blev firmaet Rafn, Tømrer- og Snedker Aps.
valgt til arbejdet. Budgettet er 2.968.534 kr.
Vi mangler 250.000 kr. i selv at have nok, så vi har søgt provstiet om 250.000 kr. og har fået det bevilget.
Jens Holger orienterede yderligere om projektet.
Hvis nogen, vil spørge yderligere ind til arbejdet undervejs, skal
man kontakte udvalget, som så går videre til Bent Veller fra Årstidernes arkitekter.
Arbejdet går i gang torsdag 26/4 og er planlagt til at blive færdigt med udgangen af august måned.
Køkkenet skal tømmes og pakkes ned mandag 30/4 fra kl. 14.
Alle er velkomne til at hjælpe.
Jens Holger orienterer, og vi får 3 tilbud på arbejdet.

5. Nyt AV udstyr til mødelokalerne

6. Dåbsinitiativer i Skåde Sogn –
oplæg fra præsterne

Bilag med Dåbsinitiativer i Skåde Sogn uddelt, og præsterne orienterer nærmere om de enkelte punkter:
 Postkort til nybagte forældre
 Folder til dåbssamtale
 Fælles drop-in dåb i kirker i Århus Søndre Provsti (biskoppen har givet grønt lys til dette forsøg)
 Temaside om dåb i Lokalavisen
 Konfirmand-dåb ved særlige gudstjenester
 Deltage i sundhedsplejerskens møder med nybagte mødre
 Børn i gudstjenesten
 2 gudstjenester en søndag om måneden: Kl. 10 højmesse
uden dåb; Kl. 11.30 kort dåbsgudstjeneste.

7. Forslag fra menighedsmødet
a) betaling til koncerter
b) ”altervin” til børn

a) I stedet for at opkræve entre til koncerter, forslag om at opfordre folk til at betale/donere noget til sognets egen julehjælp. Jens
Holger tage kontakt til Anders og der arbejdes videre med, hvorledes dette kan arrangeres.
b) Jette Marie orienterer om forskellige tanker, hun har gjort sig
i denne sammenhæng. Malene gjorde også rede for forskellige
tanker.
Vi holder fast i almindelig altervin.
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8. Sara beretter om arbejdet som
kirke- og kulturmedarbejder

Sara orienterede om sit arbejde som kirke- og kulturmedarbejder, bl.a. om Babysalmesang, Minikonfirmander, Konfirmationsforberedelse i samarbejde med Lisbeth og Frivilligkoordinator.

9. Næste møde

Torsdag 24. maj kl. 18.30

10. Eventuelt

Lis foreslår, at vi laver en aktivitet, hvor vi bager vores egne alterbrød.
Poul Jørgen nævner, at den nye persondatalov træder i kraft 25.
maj. Orienterer om forskellige andre tiltag i den forbindelse og
nævner samtidig, at alle der har personfølsomme data på deres
pc, skal slette dem.
Lars gør rede for problemer med og muligheder for omdeling af
kirkebladet. Da professionel omdeling er meget dyrt, vil vi for
eftertiden benytte en lokal idrætsforening.
Ellen nævner, at hun og Jens Holger foranstaltede en buket til
prins Henrik, da han lå syg, og de skrev en hilsen i protokollen
på Marselisborg.
Ref. Andrea Gynther-Sørensen

