Slangerup Sogns Menighedsråd Indkaldelse til Offentligt Møde
Dato og tid: Torsdag den 24. februar 2011 kl. 19.00
Sted:

Restaurant Bangkok Slangerup Gjæstgivergaard, Kongensgade, Slangerup

Dagsorden for offentligt menighedsrådsmøde
Torsdag den 24. februar 2011 kl. 19.00
Slangerup Gjæstgivergaard, Slangerup
Hermed indkaldes medlemmer af Slangerup Menighedsråd og suppleanter til ordinært offentligt
menighedsrådsmøde på ovennævnte sted og anførte tidspunkt.
Afbud til dette møde kan foregå ved telefonisk henvendelse til kirkekontoret, tlf. 4733 5187, eller
ved e-post til niels@slangerupkirke.net
Dagsorden for mødets åbne del
Dagsordenspunkt

Bemærkninger til dagsorden

1. Velkomst

Formanden byder velkommen til årets andet rådsmøde.

1.1 Fællessang

På forretningsudvalgsmødet den 16. februar besluttede vi, at
vi skulle synge ”Godt og ondt i lys og mørke” af Grundtvig.
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Godt og ondt og lys og mørke,
sandt og løgn og liv og død
i hvert hjerte prøver styrke,
farligt er det sammenstød.
Stærkest synes tit på jord
mørkets æt med løgn og
mord;
løfte dog på sejerslivet
Sandhed lysets børn har givet.

Livets bog har mange
blade,
snart er dog det sidste
vendt;
hveden samles da i
lade,
medens klinten vorder
brændt;
liv og lys, alt sandt og
godt
findes evig hos vor
drot,
men med løgnen går til
grunde
i nidmørket alt det
onde.

Godt og ondt i lys og mørke,
liv og død og sandt og løgn
strides som med lige styrke
hver en hellig dag og søgn.
Her på jord to sædemænd,
Herren selv og Løgneren,
hver har sået sit herneden,
klinten gror om kap med
hveden.
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Sandhed så'de godt til livet,
løgnen så'de ondt til død;
engle selv det ej er givet
bod at råde på den nød.
Sandhed selv har svaret: Nej,
luges af kan klinten ej,
thi det ene med det andet
i hvert bryst er sammenblandet.

Af Guds nåde det er givet
Jesu Kristi menighed:
sandhed dér med lys og livet
sig udvikler i Guds fred.
Hos sit helgenfolk vor drot
overvinder ondt med godt,
og, som nat for morgenrøden,
flygter for vor frelser døden.

1.2 Valg af dirigent

Formanden foreslår, at Tom J. Christiansen vælges til aftenens dirigent.

1.3 Referat, bemærkninger

Bemærkninger til referat fra rådets møde i november måned
sidste år, se bilag 1.3a.

MR_20110224 Dagsorden.odt torsdag 17. februar 2011 11:54:47

Matt 13,24-30
N.F.S. Grundtvig 1853.
Bearbejdet 1913.
Mel.: Helligånd, de frommes
glæde
Kender du den livsens kilde
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Bemærkninger til referat fra lukkede møder tages under det
lukkede møde.
2. Økonomisager
2.1 Årsregnskab 2010 for Slan- Til orientering udsendes en budgetrapport, se bilag 2.1a, og
gerup Kirkekasse
en kvartalsrapport, se bilag 2.1b, for Slangerup Kirkekasse
ultimo 2010. På grundlag af disse rapporter og et foreløbigt
udkast til årsregnskab har forretningsudvalget stillet en række
spørgsmål til regnskabsføreren.
Årsregnskab 2010 for Slangerup Kirkekasse fremlægges til
behandling på rådets møde i marts måned.
3. Sognesager
3.1 Opdateret forretningsorden for Udkast til revideret forretningsorden, som følger af rådets
Menighedsrådet
vedtagelse på sidste møde, er vedlagt som bilag 3.1a. Udover
ændringer vedrørende udsendelse af dagsorden og bilag, er et
afsnit om ansattes medlemskab af rådet udgået, idet det ikke
længere er relevant.
Ændringer i forretningsordenen skal behandles på to på hinanden følgende rådsmøder.
4. Meddelelser
4.1 Formand/Næstformand

Rejsegilde på Kingo Sognecenter
Der vil være rejsegilde på Kingo Sognecenter torsdag den 7.
april 2011 kl. 13.00. Der vil i denne forbindelse være enkelte
talere, og der vil blive serveret pølser samt øl og vand.
Provstesyn 2011
Der vil være provstesyn i Slangerup Sogn torsdag den 7. april
2011 kl. 10.00.
Elektronisk faktura fra Sjællandske Medier
Sjællandske Medier, dvs. Lokalavisen Frederikssund, vil
fremover fremsende faktura via e-post. Formanden har besluttet, at disse faktura sendes til kordegnens e-post adresse
m.h.p. på attestering i Slangerup.

4.2 Kirkeværge
4.3 Kontaktperson
5. Meddelelser fra sognets
præster
5.1 Fra Caja Winterø
5.2 Fra Rikke Bertelsen
6. Igangværende aktiviteter
6.1 Kirke- og kirkegårdsudvalget
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6.2 Aktivitetsudvalget
6.3 Skoletjenesten
6.4 Menighedsplejen
6.5 Kommunikationsudvalg
7. Næste møder
7.1 Menighedsråd

Tirsdag den 22. marts 2011 kl.19.00 på Slangerup Gjæstivergaard. Der planlægges afholdt et forretningsudvalgsmøde
mandag den 14. marts 19.30 i Elmely for udvalgsformænd,
kontaktperson og kirkeværge.

7.2 Kirke- og kirkegårdsudvalg
7.3 Aktivitetsudvalg

Torsdag den 31. marts 2011 kl. 9.30 på kirkekontoret i
”Elmely”.

7.4.Kommunikationsudvalg
8. Eventuelt

Alene til udveksling af idéer m.v. - ingen beslutninger!

8.1 Emne 1
Med venlig hilsen
Niels Jensen
Formand for Slangerup Menighedsråd
Kopi til:

Kirkekasserer Hans Jørn Rosenkilde – kun elektronisk.
Provst Inge Bastkær Rasmussen – kun elektronisk.
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