Ringkøbing menighedsråd

Referat d. 12. august, 2014, kl. 17.00

Afbud fra:

Nr: Dagsorden:
235 Nyt fra formanden

236 Regnskab

237 Byggeri

238 Ansættelse af kordegn
239 Oplæg ang. sommerens
gudstjenester. (Tidspunkter og evt.
fællesgudstjenester).
240 Planlægning af ferieafholdelse
generelt.
241 Nyt fra Menighedsplejen.
242 Nyt fra sognepræsterne.

Formandens initialer: PA

Merete Ørskov
Hans-Ole Jessen
Beslutning:
Vera deltager i diakonal konference i Århus d. 6. nov. 2014
IM ansøger om de må låne mødelokalet 12B. Tilladelse givet.
Der blev afholdt en vellykket reception for Bjarne Nielsen d.
1. august 2014.
Halvårsregnskabet fremlægges på næste MR-møde.
Budget og økonomiudvalget indkaldes til møde torsdag d. 4.
september 2014, kl. 16.00 på kirkekontoret.
Byggeudvalget indkaldes til møde torsdag d. 4. september
2014, kl. 14.30 på kirkekontoret. Mødet omhandler
gennemgang og opsamling omkring byggeriet.
Ansøgningsfristen er udløbet.
Ansættelsesudvalget mødes d. 16. august 2014.
Forslag om at 9-gudstjenesterne erstattes af enten
fællesgudstjenester eller aftensgudstjenester i
sommerperioden. Gudstjenesteudvalget arbejder videre
med sagen.
Menigedsrådet vil gerne henstille til at alle 3 præster ikke
holder ferie på samme tid.
Møde torsdag d. 21. august. Menighedsplejen vil gerne have
flere besøgsvenner.
Vellykket mini-konfirmand-forløb med 2 præster, 2 unge og
29 børn, d. 5-6-7. august.
Der blev malet, der var udflugt til wow-park og der var
arrangeret en tur til spejderhytten. Den sidste dag druknede
dog en smule i regn. Men alt i alt et meget vellykket forløb.
Spørgsmål om vielser i det fri. Skal personalet i sognet følge
med? Hvad har de ansatte pligt til, og hvad der kan tilbydes
brudepar, der ønsker vielse i det fri?
Menighedsrådet mener at hvis der skal stilles organist og
kirkesangere til rådighed til tjenesterne, skal arrangementet
afholdes indenfor sognets grænser, og at instrumenter og
parasol stilles til rådighed. Ved dårligt vejr flyttes
arrangementet indenfor. Organisten afgør instrumentets
beskaffenhed.

243 Nyt fra kontaktperson.
244 Nyt fra udvalgene.

Aktivitetsudvalget:
Datoer for kirkekaffe er planlagt.
Der er menighedsudflugt d. 20. august. Tilmeldingsfrist 15.
august.
Temauge om glæde i uge 45, hvor der er arrangementer i
hele provstiet. Åbning v/ Lone Hvejsel, mandag d. 3.
november.

Ringkøbing menighedsråd

245 Kommende aktiviteter.
246 Eventuelt.

Ringkøbing, d. 12. august 2014
Underskrifter:
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Formandens initialer: PA

Programmet offentliggøres på hjemmesiden og på en folder,
der udlægges rundt omkring.
Det praktiske i Møderækken; Laboratorium, sprog for tro.
17/9, 30/10 og 25/11 er under planlægning.
Henvendelse fra Alkjærskolen ang. et RAMSsalmesangsprojekt for 3. klasserne i november måned.
Sogneaftener efter jul er under planlægning.
Efterårsmøde i distriktsforeningen, 4. nov i Højmark
forsamlingshus.
I fremtiden indkøbes glutenfri oblater til Ringkøbing Kirke.
Pigekoret synger, når Dronningen kommer til Ringkøbing.
Det er 2. september, kl. 15.30.

