Skagen Menighedsråd
Menighedsrådsmøde
Tirsdag den 20. oktober 2015 kl. 19.00 i Sognehuset.
Afbud: Ebba Brostrøm

Bilag:

Kirkegårdsvedtægt rev. okt. 2015

Fraværende:
Indleder: Gitte Carlson
Dagsorden:
1.
.
Frivillig udvalg
- Oplæg v/ Anne-Gerda Tvilling
- Etablering af frivillig-udvalg
- Første opgave: kirkekaffe-tovholder
(Tove Schmidt ønsker at stoppe til nytår)
2.

3.

4.

5.

6.

Kirkegårdsvedtægt
Godkendelse af mindre ændring, som
Skagen kirkegård fik pålæg om at foretage (i aug. 2015 kritiseret af stiftets jurist)
Der er foretaget korrektion i de sætninger, som blev kritiseret.
se vedlagte bilag
Betaling for begravelse af udlændinge
(ikke-medlemmer af folkekirken)
Indstilling: betaling i lighed med andre
ikke-medlemmer.
Menighedsmødet 17/11 2015
Generalforsamling u/valgrisiko!
Dagsorden: standard-orientering fra menighedsrådets arbejde afsluttet og planlagt.
Luther-fejring 2017
- Etablering af en tværfaglig gruppe med
henblik på et eller flere arrangementer i
2017
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Beslutning:
Godkendt.
Udvalgtes første opgave bliver at udfærdige oplæg
til retningslinjer for frivillighed ved Skagen kirke.
Hvad vil vi bruge frivillige til og hvad vil vi ikke
bruge frivillige til? Hvad skal strukturen og
organiseringen være og fremkomme med et forslag
til MR om det fortsatte arbejde.
Fra MR blev Evald Lynggaard og Henrik BangMøller valgt.
Anne-Gerda Tvilling er valgt som leder af de
frivillige.
Alice Petersen finder en person til at fordele
brygning af kaffe til kirkekaffe den første søndag i
måneden.
MR vedtog hele tillægget til kirkegårdsvedtægten.
Tillægget sendes til provstiet.

Godkendt.

Emner til orienteringsmødet:
Gudstjenestens fremtid.
Hvordan går det ved Skagen kirke?
Frivillighed ved Skagen kirke. Se pkt. 2.
Valg til menighedsrådet 2016.
Fejring af reformationen.
Søren Raaberg-Møller er i gang med sine oplæg op
til selve fejringen i 2017.
Udvalg: Henrik Bang-Møller, Arne Waage Beck
og Rikke Kursch. AWB indkalder.
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Høringssvar til biskoppen vedr. den
fremtidige stillingsnormering.
Hvilke ideer kan vi bidrage med for den
halvdel af stillingen, som skal kombineres med pastoratets fremtidige halve stilling?

Der er fællesmøde med Hulsig menighedsråd den
3. november kl.18-20.
Der blev vekslet forskellige ideer til mødet i
november.

Godkendt.
Arrangement/møde udefra
I tilfælde af at kaffe og drikke tages fra
De nærmere regler aftales mellem den daglige
Sognehusets ’lager’ betales 5 – 5 – 10
leder og arrangøren.
for kaffe-vand-øl i ét samlet beløb til
kontoret – indstilling til godkendelse.
Anne Grete Rasmussen har givet tilsagn om at
Folkekirkens Landsindsamling 2016
Alice Petersen ønsker sig fritaget for at
være tovholder for opgaven.
stå i spidsen for opgaven.
Hvem kan påtage sig opgaven?
Aftalen blev godkendt.
Lokaleaftale
Anonyme Alkoholikere låner lokale på
1. sal) til et ugentligt møde: onsdage fra
kl. 19.30 til 20.45 – foreløbigt frem til
sommeren 2016 (aftalen genovervejes i
maj 2016)
Landsforeningens kalender 2016 og
12 stk. Bestilles.
minihåndbog. Bestillinger modtages.
Orienteringer
Formand:
Tak fra Promissio for bidrag ifb. årets
kirkecafé.
Intet.
Næstformand:
Kirkeudvalg:
Projekterne der er fastsat til dette regnskabsår er nu
stort set gennemført.
Asfaltarbejdet omkring kapel er færdigt. Nyt hegn
Kirkegårdsudvalg
mod Holst er igangsat.
Intet.
Præstegårdsudvalg
Ragnar Aase, Lean Waage Beck, Claude
Aktivitetsudvalg
Munyamanzi og Anders Laugesen er emner til
2016.
Udvalget vil arbejde på en forretningsorden til
Udsmykningsudvalget
godkendelse i MR.
Høstgudstjenestens fremtid skal tages op til
Henrik Bang-Møller
overvejelse og evaluering.
BUSK-gudstjeneste på søndag. Med en lidt anden
Per Rasmussen
liturgi.
I november skal Per Rasmussen til Botswana i en
uge ifm. Promissio.
Dåbsbørn og forældre bliver indbudt personligt til
et arrangement 14. nov.
Mht. fotografering vil en fremtidig procedure være,
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at en enkelt får lov til at tage billeder under vielse.
Under andre handlinger vil den nuværende
procedure stadig være gældende.
Susanne Skovhus meddelte, at hun har fået ny
stilling ved Den danske kirke i London pr. 1.
december 2015.
Intet.

Susanne Skovhus

15.

Kontaktperson:
Daglig leder.

16.

17.
18.

Punkter – næste møde: 17. nov. 2015
kl. 16.30
Indleder til næste møde

Byens levende julekalender er en realitet. Vi er
med den 24. december kl. 14.
Opfordring til at komme til morgenkaffe torsdage
kl. 9
Udvalget for samarbejde holder møde 27. oktober
Fest for frivillige.
Kvartalsrapport 3. kvartal.
Arne Waage Beck
Stole i konfirmandlokale knirker!
Gospel-gudstjeneste den 28. oktober.
Info omkring valget i 2016 findes på DAP´en
Mødet sluttede kl. 22,12

Eventuelt
19.

Arne Waage Beck

Alice Petersen

_______________________
Arne Ehrenreich

Preben Sørensen

Benedicte Raaberg-Møller

Annette Jørgensen

Lene Neumann

Ebba Brostrøm

Grethe Smidt

Evald Lynggaard

Oskar Schmidt

Ivan Pedersen

Per Rasmussen

Susanne Skovhus

Gitte Carlson

Henrik Bang-Møller
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