Referat Menighedsrådsmøde d. 18. februar

Til stede: Niels Hviid, Karen Hus, Camilla Peulicke, Jakob Rosenkrans, Daniel Henoch
Rasmussen, Freya Wildt, Karen Frendø
Afbud: Carl Markussen

1) Indledningspunkt: (B)
Refera
Punkt 3 bliver taget mellem 11 og 12
Niels og Karen Hus følger op
F 2014 MR-valg
E 2014 Kirkedage
F 2015 Netværksstudietur
juni Israel/Palæstina
E 2015
Kirkekaffe
Kontaktstedet: “Get together” for voksne
Troserfarings-udveksling
Bøn/forbøn – gruppe? Forbønsgudstjeneste
Kirkens fødselsdag – åbent husmenigheder
Kirke lokalt – Helhedsplan, følgegruppe, Pladsens arkitektur, kirkens arkitektur
Grøn Krke
2)
3)
4) Forberedelse af Menighedsmøde 16. marts. v. KFE / alle
Vigtigt at det kommer i meddelelserne til gudstjenesterne inden
Handlingsplan skal med
Mulige temaer: Kirkedage, Studietur til Palæstina/Israel, Menighedsrådsvalg, kirkekaffe,
5) Indkomne ansøgninger (B) v. KFE
a) Musikudvalget ansøger om lov til at sætte banner op på kirken forud for koncert.
Det er bevilget
b) Somerferieplanlæggerne (Bit Boel Buhl m.fl.) ansøger om 4000 kr til sommerlejr
folkekirkens ferielejr.
Det er bevilget fra menighedsplejen. Camilla følger op
6) Orientering fra lønforhandlinger mv. (B) v. KFE lukket punkt.
7) Trivselspolitik (B) v. CP
Personalet har lavet ændringer i udkastet. De ser rimelige ud. Menighedsrådet ønsker en

præcisering angående sygemelding. Camilla og Henrik får lavet nogle præciseringer.
8) Omrokering og nyindretninger i underetagen v. KH og JR (B)
Vi skal have en indretningsarkitekt ud for at se på mulighederne, inden vi køber nye møbler.
Projektor skal sættes op i menighedsrådslokalet. Det kommer op på personalemøde.
Forslag til indretning kommer efterfølgende op på menighedsrådsmøde
9) Netværket (herunder udvalgene) (B) v. NH
a) Studietur – tema: Brobygning. Sted: København? Et par stykker mere i udvalget.
Karen Hus og Freja går videre
b) Netværksaften. Næste møde 1. Maj.
c) Nødhjælpsudvalget. Orientering
d) Andet. Musikudvalget vil lave Sofia Hedia-koncert i Ungdomskirken. Det er
godkendt.
Palæstina/Israel-tur: Vi skal senere tage stilling til ansattes egenbetaling og løn.
Formål: Viden/erfaring af Israel-Palæstina-konflikten og kontakter i det
palæstinensiske miljø i Gellerup. Oplægget skal skæres til efter det formål. Bit
arbejder videre med det.
10) Sognelæringsnetværk om Islam og Kristendom v. KF / NH (B)– udskudt fra mødet i
december til februar 2014 mødet.
Møder: 5. april og 27. september. Vi vil gerne deltage. Niels går videre
11) Evangelisk allliances bedeuge v. DHR
Vi vil gerne være med og Freja og Daniel går i udvalg. Vi skal ikke være værter første år.
Daniel tager kontakt til Evangelisk Alliance Århus
2) Præsterne orienter om retræte. Fastemediation. Samvirket Gellerup-Toveshøjs
nomininering af Niels.
Kontaktperson orienterede
Kirkeværgen orienterede
Formanden orienterede. Karen Frendø udtræder med udgangen af april, da hun flytter til
Berlin
12) Relationer ”ud af huset”
a) Siden sidst.
a. 4. sogns mødet (28/1-14) v. STS
Nyt møde 26. august
b) Møder man kan deltage i – til orientering jnf. Dagsorden.
a. 24. febr. kl. 19: Indkaldelse til generalforsamling i Distriktforeningen af
menighedsråd, Aarhus. Indkaldelse samt vedtægter, jf. mail d. 17-12-13 på den
digitale arbejdsplads (DA). Se også bilag (trykt) som kan udleveres på MR mødet
hvis ønsket.
b. Kirkefondets stiftsudvalg indbyder til temaaften d. 4. marts i Helligåndskirken.

Evt. Sogneindsamling. Der mangler indsamlere

