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Poul S. Ankersen
X
Hanne Grønne
X
Rebecca H. Andersen
X
Yrsa Skjødt Høj
X
X Hanne Østergaard
Mona Solsø
X
Simen Persoons
X
Grethe Stensgaard Egelund X
Jan Rømer
X
Frank Grønne
X
Christian Tuemand X
Mødeleder: Rebecca
Dagsorden:
0 Indledning
Bilag/indstilling
1. Prøveprædikener
Vi skal aftale spørgsmål til kandidaterne og afTirsdag den 26. maj kl 16.30 og 19.00
tale Forløbet af de efterfølgende samtaler.
Onsdag den 27.maj kl 16.30 og 19.00
Mona Sølsø deltager i dette punkt.
Personalet må gerne deltage ved prøveprædikerne, selvfølgelig underlagt tavshedspligten.
Bogi, Asger og to korister medvirker – salmer
udsendes af Rebecca.
Mona (Aktiviteter), Rebecca (teologi) og Simen
(øvrigt) vil primært stå for spørgsmålene.
Rebecca vil først rammesætte samtalen og bede
kandidaten præsentere sig selv.
Rebecca vil også spørge til præstesamarbejde,
til forholdet mellem tradition og fornyelse og til
kvotefordelingen.
Tanker omkring musik og salmer. Hvad ser kandidaten at vi skal som kirke på dette punkt.
Rebecca og Mona vil udarbejde et generalt
spørgsmålspapir.
Spisning mellem prøveprædikener, Bogi sørger
for dette.

2.

Genåbning af kirke og sognegård.

Mona og Rebecca deltager i indstillingsmødet,
men ikke i afstemningen
Mandag den 18 genåbner kirken
Vi skal aftale retningslinier for genåbningen
Vi følger retningslinjerne fra kirkeministeriet.
Kirkekontoret er åben og må gerne tage imod
borgere, dog skal der skiltes med særlige hensyn/retningslinjer. Hvis der er behov for det må
der sættes afstandsmarkeringer på gulvet.
Simen har i dag holdt møde med kordegnene
hvor ovenstående blev aftalt. Ferieplanen er
også blevet fastlagt.

3.

Udlån af kirken til nabosogne

Flere sogne kan have brug for at låne kirken til
eks. Bisættelser og konfirmationer, da Ravns
bjerg kirken er den kirke i provstiet hvor der kan
være flest deltagere (100 -135). Dette bakker
MR op om.

4.

Aflønning af personale uder Coronaperioden

Koristerne har indsendt et krav om at få udbetalt
fuld løn for alle ikke-afholdte gudstjenester under corona-nedlukningen.

5.

Eventuelt

Dette har vi drøfte med provstiets personalekonsulent og vi er ikke forpligtet til at betale. Simens og CT har efterfølgende møde med korets
repræsentant og prøver at indgå et kompromi.
Edith takkede for blomsterne. Rebecca og Christian takker MR og også personalet for stor opbakning til den lille afsked for Edith i går på kirkepladsen
Aftenhøjskolen er på plads. Afholdes i Ravnsbjerg den 27. oktober ved Ole Juhl, pensioneret
sognepræst. Den 25. november bliver det afholdt i Viby sognegård med en lærer fra Silkeborg højskole.

