Frederiksborg Slotssogn
Formanden

Indkaldelse til menighedsrådets møder

tirsdag den 25. august 2015 kl. 19.00-21.30
1. kl. 18.30 - 19.00: Fælles spisning, madudvalget sørger for mad
2. kl. 19.00 - 19.55: Møde om kirkens liv og vækst.
3. kl. 20.00 - 21.30: Menighedsrådets møde i henhold til lov om menighedsråd.
Afbud til spisning og/eller møde(r): jeg beder jer maile til mig på sglarsen@mail.dk, hvis I ikke kan komme.

Punkt til første møde kl. 19.00-19.55

1. Årshjul 2016
Forslag til årshjul er vedhæftet – tjek gerne datoer. Bemærk det er valgår, så flere ting skal ske.
2. Høstfest 13. september
Status på forberedelserne og fordeling af opgaver.
3. 400-års jubilæum i 2017
Indstilling fra udvalget, der de sidste par år har beskæftiget sig med det:
”Festgudstjeneste 27. aug 2017?, hvor vi inviterer dronningen, biskoppen, kirkeministeren og
folketingets kirkeudvalgsformanden og andre honoratiores med musik, ritualer og salmer fra 1600tallet (men vi skal huske at få menigheden med, alle os almindelige mennesker). Finde sted i august
i august. JFC forhåndsundersøger med hoffet om dronnningens kalender, forinden invitation sendes.
Derudover en anden dag (måske erstatning for høstfest) en folkefest involverer kommunen og andre
interessenter. Evt. fest som en renæssancefest med helstegt okse og pyramide med springende
rød- og hvidvin – med folkedans og bueskytter og gøgl, koncerter mv. Mange aktører (bibliotek,
klaverfabrik, foreninger, politikere) fra hele kommunen. Vi inviterer Hillerøds borgmester,
viceborgmester og kommunaldirektør til møde og høre om kommunens interesse i at gøre det til
byens fest, dermed flere ressourcer tilrådighed. Hillerød var ikke by før slottet og kirken kom. Ie
undersøger om Hi. har en fødselsdag. JFC kontakter forvaltningen.
Kontakt til DR/TV (JFC+SIM)”
4. Orientering fra:
- aktivitetsudvalg vedrørende børn og unge
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- aktivitetsudvalg vedrørende voksne
- andre grupper og initiativer

Menighedsrådets møde kl. 20.00-21.30
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Økonomi
Halvårsregnskab 2015 (vedhæftet).
3. Revisionsprotokollat (vedhæftet).
4. Køkken Hillerødsholmsallé
Bilag udsendes senere.
5. Ændring af timetal for kirke- og kulturmedarbejder
6. Nyhuse kapel – se vedhæftet oplæg fra arbejdsgruppen
7. Kirkeskib
Vi har fået tilbud om et kirkeskib til ophængning i kirken. Ønsker vi det?
8. Orientering fra udvalg:
- bygningsudvalg
- medieudvalg
- kirkeudvalg
9. Orientering fra:
- kontaktpersonen
- præsterne
- formanden, herunder Landemode 3. oktober, teleslynge Nyhuse Kapel, Diakonistiftsdag (invitation
vedhæftet), sensommertur i Distriktsforeningen (invitation vedhæftet), vores udflugt 19. september
- andre
10. Endelig godkendelse af referat af møde 26. maj 2015
11. Evt.

23. august 2015
Susanne Gram Larsen
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