Sulsted Sogns Menighedsråd

Formandens
initialer

ODJ

Referat af menighedsrådsmøde
Onsdag d.11. september 2019 kl. 19.00, i Sulsted sognegård
1.

Underskrift af protokol fra mødet 08.08.19

2.

Orientering fra formanden

3.

Modtagne henvendelser til drøftelse
- Henvendelse vedr. køb af
præstegårdsjord

4.

Nyt fra udvalg
A. Kontaktpersonen

B. Kulturudvalget
C. Præstegårdsudvalget
- projekt renovering/udbygning af
sognegården

D. Kirke og kirkegårdsudvalg
- udv. projekt kirkegården afsn.1 og 3

Protokollen blev underskrevet uden
kommentarer.
Formanden mindede om to invitationer, som
han har udsendt til MR. Husk evt. tilmelding til
menighedsrådsforeningens møde.
Teddy Larsen deltog ikke i drøftelsen og
beslutningen, da han var inhabil i sagen.
MR besluttede ikke at sælge
præstegårdsjorden. Thomas Riskjær
foretager de videre forhandlinger.

A. Der har været afholdt personalemøde og
uddelt og underskrevet papirerne vedr.
persondatoordningen.
Der er ansat en ny kirkesanger (Mette Hoppe
Aaen) pr. 15. september.
B. Afholdt 1. kirkehøjskole 10.09 med ca. 80
deltagere.
C. Der er nu konstateret skimmelsvamp i
spejderhuset, hvad der betyder, at det ikke
kan bruges til formålet. Det undersøges, hvad
det koster at rengøre og renovere bygningen,
inden der tages en beslutning. Mona Lisa
Therkildsen undersøger ligeledes, hvad
forsikringen evt. dækker.
Vedr. udbygningen af sognegården ligger
papirerne med tidsplan og økonomiopstilling
nu hos stiftet til dels en juridisk dels en
arkitektonisk vurdering ved
bygningskonsulent Preben Rotbøll.
D. Elisabeth Kristoffersen orienterede om den
nye varmestyring af Sulsted kirke, hvor vi
allerede nu har sparet ca. 10.000 kr. ift.
tidligere år, og rejste muligheden for at lave
en styring af varmen i velfærdsbygningen.
Ole Dørum kigger på den oprindelige aftale.
Kirkegårdsudvalget vil afprøve nye olielamper
med større flammer til altret.
EK nævnte også ”Klima-stafetten” som et
pædagogisk redskab i f.eks.
konfirmandundervisningen.
Der laves en temadag vedr. ”Mere natur på
kirkegården” på Sulsted kirkegård for
områdets gravere.
Gruppen ”Grøn Kirke” tager afsted på en
studiedag i den kommende uge.
Vedr. udvidelse af projekt ”kirkegården”
afventes landinspektørens opmåling, før man
går videre med formidlingen af og
igangsættelse af projektet.
Der indkøbes nye affaldsspande til sortering
af affald i Vestbjerg Kirkecenter.

E. Kirkeværge

F. Kasserer

G. Præsterne

5.

Rapportering fra budgetsamråd (28.08.19)
v/ HB og ODJ

6.

Notat efter visionsdagen.
Præsternes oplæg til det fremadrettede.
v/ ANSK, OR og KRKB

7.

Eventuelt

Næste møde: 9. oktober 2019 kl. 19 i VKC

Referent: Ole Raakjær

E. Manfred Christensen har undersøgt, at det
koster ca. kr. 13.000 for en håndholdt
mikrofon til sognegården. MR besluttede at
indkøbe en sådan og at undersøge problemet
med for lavt lydniveau, når computere kobles
til.
F. Harry Brix orienterede om provstiets
budgetsamråd. Budgettet er endnu ikke
godkendt i kirkeministeriet.
Foreløbigt ser det ud til, at MR får 3,5
millioner fra anlægsbevillingen til
sognegårdens ombygning og 130.000,- til
omlægning af kirkegården.
G. Kristinna Brejner orienterede om opstart af
”Hånd i hånd-gudstjeneste” for dagplejer,
deres børn og bedsteforældre. Der var god
tilslutning. Der er planlagt 6 sådanne
gudstjenester i efteråret.
5. Formanden orienterede om drøftelsen af
det fortsatte engagement i Folkekirkens
Familiestøtte. Det kom til afstemning mellem
de læge medlemmer i Nordre provsti, hvor
forslaget faldt, da der skulle være 2/3 flertal.
Det undersøges nu, hvordan vi alligevel kan
bevare en form for tilknytning til projektet.
Kirkens Ungdomslederuddannelse (KULprojektet) blev også drøftet, men der var ikke
interesse for denne.
OR, ASK og KKB foreslog følgende nye
initiativer:
- Sorggruppe v. Ane og Ole
- Drop-in dåb i Sulsted kirke 2 x årligt
- Sognekaffe hver sidste fredag i måneden,
hver anden måned i Sulsted og hver anden i
Vestbjerg kirkecenter
- Kirkekaffe til alle gudstjenester
Mona Lisa Therkildsen undersøger, hvilke
ressourcer, der er behov for, og hvad
mulighederne er for at lave såvel kirkekaffe
som sognekaffe.
Intet at bemærke

