Referat af Menighedsrådsmøde MR 2022-4, i Kirkehuset, Herning Kirke
d. 21. april kl. 17.00
Afbud: Ole, Henrik og Søren
Dagsorden

Referat

1.

Godkendelse af dagsorden

Referat godkendt

2.

Formand og næstformand
a. Herning Kirkehøjskole

a. Der er nedsat et samtaleforum sognene imellem, hvad der
skal ske fremadrettet med kirkehøjskolen, herunder dets
økonomi. Kirkehøjskolen er pt. godt besøgt. Sognets bidrag
til kirkehøjskolen stiger fra 1500 til kr. 4000. Deltagerprisen
er ligeledes hævet. Temaet for efteråret er ’Lidelsen og det
ondes problem’.
b. Orientering.
c. Information omkring mulighed for deltagelse i Himmelske
dage.
d. Vi bibeholder den løsning vi har pt. Vi mangler stadig en
annoncør til kirkebladet.
e. Helene har kontakt til eksternt firma mulighed for at
benytte en fjernbetjening for præsterne under
gudstjenesten, når der switches under gudstjenesten
mellem mikrofoner. Derudover skal der laves en manual, til
de personer der sidder ved streaming-skærmen, så der
bl.a. huskes at slukkes for streamingen på facebook.
f. Besøg af kirketjener er udskudt til senere møde.
g. Konklusion; Vi kan pt. Ikke støtte ud fra kirkens budget,
men der er velvilje til at lave indsamling via kollekt.

b. Sv. E. Søgaard vikarierer
for Poul Nygaard
Kristensen
c. Himmelske Dage i
Roskilde
d. Tilbud vedr. kirkebladet
e. Streaming-problemer
f. Besøg af kirketjenerne.
g.
3.

Ansøgning om støtte til
sommerlejr
Kontaktpersonen

a. Alm. Orientering
b. Lukket punkt/personale

Der er indkøbt diverse gaver til personalers fejringer.
Der er pt. MUS-samtaler. Der er afsat en time, hvorfra der skrives
referat.
Der bliver fremadrettet en større arbejdsbyrde på kontoret, pga.
øget digitalisering.
Der ønskes en strategi for hvordan der arbejdes med PR-opgaver
omkring kirkens aktiviteter. Hvem gør hvad. Dette skal indtænkes
for at mindske arbejdsopgaver.
14/4 Henrik
15/4 Ulrik
17/4 Elin
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18/4 Lone
24/4 Karen
30/4 Søren
01/5 Elin
08/5 Henrik
13/5 Klaus
15/5 Klaus
22/5 Elin
26/5 Ulrik Baun
29/5 Evt. Søren eller Henrik
5/6 Elin
6/6 Klaus

c.

Kordegne

4.

Kirkeværge
Herunder præstegårdsudvalg

Intet nyt

5.

Kirkeudvalg

Intet nyt

6.

Aktivitetsudvalg

Der har været god aktivitet til forårets sogneaftener.

7.

Kor- og musikudvalg

Der har været forældremøde med info omkring kommende nordisk
samarbejde og turné.
Korudvalget indgår samarbejde med coach omkring
samarbejdsaftaler omkring koret.
HKD skal d. 22. april deltage i indvielse af Gødstrup Sygehus,
herunder sang for Hendes Majestæt Dronningen.

8.

Øvrige udvalg

9.

Medarbejderrepræsentant

Medarbejderrepræsentant har informeret om nye regler for
repræsentantens deltagelse i MR.
Stor glæde ifht. de MUS-samtaler, som kontaktpersonen er i gang.

10. Kassereren
Intet nyt.
11. Præsterne
Max 5 min. til hver

Jens: Der er indsamlet kr. 34.000 til den lokale indsamling til
Folkekirkens Nødhjælp. Flot indsamlingsresultat, hvor halvdelen
går til Ukraine.
Jens har reserveret kirken d. 12. maj, 2023 til U2-koncert, hvor HKD
deltager.
Bo: Der er taget initiativ til at kirkerne i Herning samarbejder
omkring støtte til de
Ukrainere der kommer hertil. Kirken deltager i dette samarbejde.
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12. Eventuelt
13. Næste møder
FU: 9. maj kl. 17
MR: 19. maj kl. 17
Indleder til næste møde:
Klaus.
14. Protokollen
Godkendt

Side 3 af 3

