Skagen Menighedsråd
Menighedsrådsmøde
Referat
Torsdag den 11. december 2014 kl. 19.00 i Sognehuset.
Afbud: Oskar Schmidt, Gitte Carlson
Bilag: Regnskab for menighedsplejen 2014
Præster stiger ned fra prædikestolen
Arkitektens udtalelse om tag på mandskab

Fraværende:
Indleder: Evald Lynggaard
Dagsorden:
af dagsorden
1. Godkendelse
.
Regnskab for Menighedsplejen
Vedlagt – Økonomiudvalget indstiller
2.
regnskabet til godkendelse.

3.

4.

5.

Økonomisk status 2014.
Gennemgået pr. 7/12-14 i økonomiudvalget. Orientering v/ Jørgen Steen
Honorering af MR-posterne:
Økonomiudvalget indstiller uændret
honorering med pristalsregulering – til
godkendelse i menighedsrådet.
Folkekirkens Landsindsamling 2015
- den 8. marts 2015, bekræftelse af tovholdere i forberedelsen sammen Alice
Petersen.
Nye tiltag i gudstjenesten 1:
1. At holde velforberedte, men frie, ikke
manuskriptbundne prædikener fra kirkens gulv umiddelbart foran knæfaldet:



6.


Beslutning:
Godkendt.
Godkendt.
Mht. evt. juleaftensarrangement vil udvalget for
menighedsplejen arbejde videre med et tiltag til
næste år.
Se referatet fra økonomiudvalget.
Status ser fornuftigt ud.
Uændret fra 2013.

Alice Pedersen fortsætter som tovholder med Anne
Grete Rasmussen og Ebba Brostrøm i ryggen.

MR tilslutter sig og bakker op om præsternes tiltag.

når der er barnedåb indlagt i højmessen
med mange uvante kirkegængere
og ved andre særlige lejligheder som
konfirmation, konfirmandvelkomst,
BUSK-gudstjeneste og lign.

Se i øvrigt bilag til dette punkt!

7.

Nye tiltag i gudstjenesten 2:
At anvende nedenstående indgangs- og
udgangsbøn i stedet for den nuværende i
en forsøgsperiode evt. et halvt år med
mulighed for fortsættelse (se DDS side
793):



MR tilslutter sig forslaget i en periode indtil Pinse
og med opstart til Hellig 3 Kongers gudstjenesten
søndag den 4. januar.
Punktet tages op igen i rådet til maj.
Der arbejdes videre med punktet i
gudstjenesteudvalget, der nedsættes til næste møde.

Indgangsbøn af Holger Lissner (Tillæg
til Alterbog side 167):

Herre, vi er kommet her
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for at møde din kærlighed og sandhed.
Send os din Helligånd,
og gør os åbne for,
hvad du vil sige til os.
Lad ordet slå rod i os,
så du lever i os,
og vi bliver ét i dig
og tjener dig i alle ting.
Amen.
Udgangsbøn af Holger Lissner (Smst.
side 167-168)
Herre, vi takker dig,
fordi vi går herfra med din fred,
frie i din nåde
og bundet i kærlighed
til dig og vor næste.
Bliv hos os med din velsignelse,
og giv os styrke til at leve
efter din vilje.

Amen.
Nye tiltag i gudstjenesten 3:
At gøre brug af lægmandslæsninger og
8.
– bønner under højmesser efter præstens skøn.
Ny ansøgning om 5%-midler.
Økonomiudvalget indstiller: at der
fremsendes en ny ansøgning om 5% 9. midler til provstiet vedr. tag på mandskabsbygningen. Ansøgningen skal være på det beløb en reparation ville koste(knap kr. 100.000,-)
Festen for de frivillige den 15. janu10. ar. Udvalget holder møde den 17. december

MR tilslutter sig og bakker op om denne mulighed.
Gudstjenesteudvalget bedes arbejde videre med det,
at få menigheden inddraget mere i gudstjenesten.
Arne Waage Beck og Jørgen Steen sender ny
ansøgning.

Man bedes melde sig til Alice.

Orienteringspunkter
Formanden
11.
Næstformanden
Præsterne
Henrik Bang-Møller
12. Per Rasmussen
Susanne F Skovhus
Udvalgene:
13.
Kirkeudvalget:
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Opfordring til at udvalget for menighedsplejen
tager fat i noget diakoniarbejde.
Intet.
Julehjælpen er uddelt.
Konfirmanderne fortsætter med morgentimerne
efter nytår.
Aftensang genoptages fra og med den 21. Januar.
Se referat.
Det er nu forsøgt med et håndholdt kamera til
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direkte visning på storskærmene.
Intet.
Intet.
Se livingvillage.com om Ulrik Fredslund Andersen.
Kontakt til Thor Nørretranders.
Det virker som der i det store hele er god stemning
i ”firmaet”

Kirkegårdsudvalget:
Præstegårdsudvalg:
Aktivitetsudvalg:
14.

Kontaktpersonen
Daglig leder

15.

Punkter til næste møde.
16. Tirsdag 20. januar 2015 kl. 19.00
17.

Arbejdstilsynet har meldt deres ankomst.
Betaling for vielser er nu godkendt i provstiet.
Takkekort fra Lions Club og Søren RaabergMøller.
Ny arbejdsfordeling for kirketjenerne.
Gudstjenesteudvalget vælges.
Afbud fra Per Rasmussen

Indleder til næste møde:

Grethe Smidt

Eventuelt

Tak for en dejlig aften ved vores julefrokost.
Opfordring til at man får set på prisen på f. eks.
vurdering af præsteboliger.
Mødet sluttede kl. 21,33

18.

Arne Waage Beck

Niels Chr. Larsen

___________________
Arne Ehrenreich

Preben Sørensen

Benedicte Raaberg-Møller

Annette Jørgensen

Lene Neumann

Ebba Brostrøm

Grethe Smidt

Alice Petersen

Evald Lynggaard

Oskar Schmidt

Per Rasmussen

Susanne F Skovhus

Gitte Carlson

Henrik Bang-Møller
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