Sunds Kirke
Til medlemmerne af
Sunds Sogns Menighedsråd
Sunds den 1. december 2020
Indkaldelse til ekstraordinært menighedsrådsmøde i Sognegården med nedenstående dagsorden
tirsdag den 8. december 2020 kl. 19.00
Sang ved Inger
Bemærkninger
Dagsorden
1: Godkendelse af udsendte dagsorden

Godkendt

2: Ansættelse af ny organist i Sunds
a. Drøftelse omkring profil
b. Stillingsopslag, beskrivelse, hvornår og
hvor (Bilag fra sidste gang vi opslog
organiststillingen til inspiration‐ det
med rødt skal som minimum rettes til)
c. Nedsættelse af ansættelsesudvalg

a. MR mener at der stadig er basis for en fuldtids
organiststilling.
Positive sider ved stillingen i Sunds: kun én kirke,
kontorfællesskab i sognegården, orglet, tilbud om
dygtiggørelse,
Hvad kunne vi tænke os?
1. Det vil være fint om den nye organist vil være her 3‐5
år.
2. Vi er åbne for alle uddannelsesniveauer af organister,
3. Opstarte nyt børnekor
4. IT‐kundskaber, lydteknisk
5. Dygtig til rytmisk musik
6. Voksenkor, f.eks. fællessang
7. Koncertarrangør i samarbejde med musikudvalget
8. Villig til at indgå i samarbejde med andre
institutioner/organisationer i Sunds
Idéer:
1. Konsulenter både mht. det musiske og mht.
personens karakter.
2. Gerne flere samtaler inden vi beslutter os
3. Stille opgaver som går ud over orgelspil – f.eks. musik
for børn.
4. Evt. to samtalerunder
Organistens opgaver:
1. Spille til gudstjenester og kirkelige handlinger.
2. Spille til alternative gudstjenester for familier, for
børn mm.
Forventninger:
1. Har lyst til at etablere korarbejde ved Sunds Kirke
b. Margit orienterede om dette. Annoncer sættes på
Jobnet, organistforeningernes hjemmesider,
kirkemusikskolernes platforme, FB – f.eks.
organisternes interne sider,
Opslag den 18. december, ansøgningsfrist den 8.
januar, ansættelse 1. marts eller snarrest derefter.

3: Afsked for Dario
4. Møde i musikudvalget (aftale dato)

c. Margit, Preben, Inger, Karin, Hanne
Juledag ifm. gudstjenesten. Arrangeres af Inger og AMH.
Møde inden jul mhp. planlægning af koncert i

Sunds Kirke
5. Praktiske ting omkring de nyvalgte
menighedsrådsmedlemmer:
a. Underskrivelse af samtykkeerklæring
b. Udlevering af nøgler
c. Adresseliste (måske rettelser hertil)
6: Eventuelt orientering fra præster og formand,
og måske flere

7. Kaffe og god jul

vakanceperioden.
Orientering ved Inger.





Orientering om julesang på Søglimt.
Inger orienterede om ny HR‐konsulent ved provstiet.
Ny vejledning fra Viborg Stift om brug af konsulenter
ved ansættelser af organister.
 Lene Frølund har opsagt sin stilling som koordinator af
Folkekirkens Familiestøtte.
 Opstartskurser for nye MR‐medlemmer er
offentliggjort. Kursus i brug af DAP bliver i Sunds.
 Spørgsmål om førstehjælpskurser for ansatte.
 Hjertestarter på Søglimt er nu låst inde pga. Corona –
kan den flyttes?
Tak for kaffe!

