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Marianne Meidahl
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Søren Gynther-Sørensen
Stedfortræder
Ruth Houe
Fraværende
Gillian Godette
Lis Kjær
Jens Smedegaard
Pia Lund

1. Orientering fra formanden

1. Der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i ForkekirkeSamvirket, der afholdes 26. juni kl. 17.00 i Aarhus Domsogns
lokaler (Kannikegade 12, 1. sal). Indkaldelsen er udsendt til alle.
2. Den 24. juni afholdes et møde med repræsentanter fra Aarhus
Kommune i sognegården, hvor der skal underskrives en samarbejdsaftale mellem Aarhus Kommune og folkekirken. Samarbejdsaftalen omhandler hjælp til ledige om jobprøvning.
3. Marianne har udarbejdet en plakat til hundeejerne om at være
mere opmærksomme på at opsamle hundenes efterladenskaber,
jævnfør vores drøftelser på seneste møde. Der er ligeledes blevet
bestilt nye skilte til poseholderne.
4. Vi har fået en henvendelse fra Aarhus Kommunes tekniske
forvaltning, der sætter spørgsmålstegn ved lovligheden af vores
nye containerplads i indhakket langs stendiget. Peter har kontakt
med kommunen.
5. Den 20 juni afholdes der i provstiet et dialogmøde om udviklingsplaner for kirkegårde, hvor der vil blive lagt op til et samarbejde på provstiniveau. Jens Holger vil her forsøge at få flere
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kirkegårde med ind i samarbejdet om kirkegårdsadministrationen.

Lene orienterede om sin studieorlov.

Lisbeth orienterede om, at vi 2. pinsedag var 20 til morgenmad i
sognegården, det var vellykket og hyggeligt. Vi skal finde ud af,
om vi skal det en anden gang. Jette Marie gjorde opmærksom på,
at der var mange til gudstjenesten, som normalt ikke kommer i
kirken. Næste år er vi en del af planlægningsudvalget.
Lene fortalte om, at torsdagsklubben havde en rigtig god udflugt
med 60 deltagere.

4. Orientering fra medarbejderrepræsentanten

5. Aktivitetsprogrammet for efteråret – husk kalender

Marianne orienterede om, at der i dag har været afholdt en halv
personaledag. Ti medarbejdere deltog i en hyggelig dag med frokost i sognegården og efterfølgende gåtur til vandet.

Jette Marie orientererede om arbejdet med programmet for det
kommende år. Det er samlet i et tema i form af ”Bibelen og os”,
og det er resulteret i et program, som blev uddelt.
Der ønskes hjælpere til afvikling af det praktiske. Præsterne udarbejder en samlet køreplan. Der ønskes hjælp til at dække
borde, gøre lokaler og service klar (2-3 til hvert møde):
Tirsdag 8. oktober kl. 17.00: Jens Holger og Pia
Onsdag 30. oktober: Raymond og Ellen
Onsdag 20. november kl. 17.00: Jens Mægbæk og Andrea
Tirsdag 21. januar kl. 17.00: Jens Holger og Peter
Torsdag 27. februar: Marianne og Pia
Onsdag 18. marts kl. 17.00: Ellen og Gillian
Søndag 14. juni kl. 10.00: Jens Holger
Høstgudstjeneste
Søndag 8. september kl. 10.00: Ellen, Lisbeth og Lene
Kirkens 75 års fødselsdag
1. søndag i advent: Jens Holger og Jens Mægbæk
Nytårsgudstjeneste med champagne og kransekage
31. december kl. 15.00: Eva og Peter
Kyndelmisse
Fredag 31. januar kl. 18.00: Peter, Eva og Andrea

Skåde Menighedsråd
BESLUTINGS-referat

13. juni 2019

Blad nr. 452
Formandens initialer: JHG

Fastelavn:
Søndag 23. februar kl. 14.00: Marianne, Ellen og Gillian

6. Kommunikationsmedarbejder
Marianne Meidahl orienterer

Marianne orienterede om sit arbejde. Oplægget var inddelt i to
dele. Først orienterede hun om sine arbejdsopgaver generelt, og
derefter fortalte hun om to specifikke opgaver i form af kirkeblad og hjemmeside.

7. Temamøder om gudstjenesten –
orientering om plan

Temamøde i august og september med udgangspunkt i de rapporter, der foreligger. Gudstjenesten set ud fra præstens arbejde.
Alle rapporter anskaffes til alle menighedsrådsmedlemmer.

8. Næste møde

Næste møde flyttes fra tirsdag den 27. august til torsdag den 29.
august.
Torsdag 29. august kl. 18.30
Onsdag 25. september kl. 18.30
Torsdag 24. oktober kl. 18.30
Tirsdag 26. november kl. 18.30

9. Eventuelt

Ellens nye mailadresse er:
ellen.goting@gmail.com
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Ref. Marianne Meidahl

