Referat for menighedsrådsmødet tirsdag d. 6. oktober kl. 17.30 – 20.30
Tilstede: Jesper Engel Hansen, Johan Weber, Linda Rohr, Søren Skyum, Niels Hviid, Karen Huus, Daniel
Henoch, Helle Bæk, Jacob Rosenkrans
Fraværende med afbud: Martin Nørgaard
Punkt
1) Indledning

Beskrivelse
a) Andagt
b) Check in runde
c) Opfølgning fra sidste
møde
o Sivsangervej
o

2) Drift >< vision

3) Netværket

Ansvar
Linda

Tid
30

Næste netværksmøde er
torsdag d. 5. november

Ansvar

Boligen er sat til salg hos EDC i
Brabrand.
‐ walk n talk: godt at snakke med
mange forskellige!
‐ generelt: gerne mere luft til at
snakke med folk – gerne efter
aftensmaden – evt. noget fælles
samling ifbm. aftensmaden
‐ ”revyen” er en vigtig fælles
oplevelse – men kan godt bare
være en halv time uden andagt!
‐ koncert: Enten mere power på
eller måske flere fællessange
‐ helt fantastisk brunch
‐ rart om eftermiddagen, at der
var noget roligt, ned i tempo
(Søren og Jette har en datter som
er blomsterbinder)
‐ vigtigt m. PR
‐ lidt for intenst børneprogram!
‐ popcornmaskinen: En rummelig
begivenhed
‐ godt for børn m. noget uformelt
m. bål, finde kastanjer
Niels
Godkendt
‐ Vi skal prioritere dagsordenen,
og bruge en time på
temadrøftelse/ vision
‐ vi skal slutte til tiden og skubbe
resterende punkter
‐ vi skal forberede os til møderne
Medvandringsbegrebet:

‐

Jesper

Kirkedage

d) Valg af referent
e) Godkendelse af dagsorden
Diskussionspunkt om hvad er
drift og hvad er vision og
hvordan prioriteres der
mellem de to.

Beslutning

Helle

25

Niels

30

Temaet er medvandring og
MR skal drøfte hvordan vi
bedst arbejder med dette
begreb og hvordan vi kan
konkretisere det mere.

Forslag til netværksmøde i
det nye år: 23. februar

Forslag til menighedstur til
Danske Kirkedage i Kr.
Himmelfartsferien.

4) Helhedsplanen

Orientering fra Niels om
status på helhedsplanen, og
hvornår vi skal spille noget
ind til kommunen/ Brabrand
boligforening.
Nedsættelse af
Helhedsplansudvalg: Linda +
flere?

Niels

10

‐ kommunikation på tværs i
kirken – hvordan kommer vi til at
snakke mere på kryds og tværs i
kirken, så vi bliver medvandrere
for hinanden?
‐ nogle konkrete brainstorms:
a) åndelig medvandring
b) medvandring i menigheden
c) medvandring i området
Nye idéer – og hvordan kommer
medvandring ind i det, vi allerede
gør (værestedsaftner,
børnegudstjenester,
søndagsgudstjeneste osv.)
(balance mellem at kunne
”trække sig”/ at tage ansvar/ føle
sig inddrages og ikke bare læne
sig tilbage ”laisse‐faire‐agtigt”)
‐ stille de spørgsmål, vi ikke tør
stille – dér hvor man kommer ud
over sin comfort zone!
‐ ét af spørgsmålene er, om vi
allerede oplever medvandring
‐ hvad er medvandring?
‐ hvordan er vi alle medvandrere
selv om vi kun kommer ét sted/
til én aktivitet…
‐ NH skrive straks datoen ud!!!!!!!
‐ Kirkedage: Hvem ruller med den
– nogen i menigheden?
Medarbejderne drøfter det på
månedsmøde.
‐ primo februar bliver der taget
beslutninger ang. anvendelsen af
fredspladsen
‐ der er pt ikke italesat nogen
form for torvedannelse omkring
fredspladsen, men det er ikke
ensbetydende med, at vi ikke kan
starte sådan en samtale
‐ senest 1. februar skal vi sende
en tegning + 2 sider tekst
‐ Udvalg: Linda, Johan, Niels,
Torben, Jürgen, Anna Mette
Exner, Morten Aagaard? Andre?
Helle vil gerne være referent om

5) Livsværkstederne

6) Henvendelser
(bilag)

Vi skal finde en ny
repræsentant fra Gellerup
Kirke til Livsværkstedernes
bestyrelse.
a) Leje/lån af Sivsangervej
som midlertidig bolig
mens den står til salg

Niels

10

30

b) Ansøgning om midler til at
ansætte en ekstern
person nogle timer til
kodning af hjemmesiden
c) Veganske alternativer til
arrangementer i kirken

7) Orientering

‐ Linda svarer. Vi kan ikke leje/
udlåne boligen, da den er sat til
salg, og ejendomsmægler regner
med et hurtigt salg.
Vi lægger hovederne i blød mht.
at tilbyde noget andet.
‐ ok.

‐ Fantastisk at Jürgen havde
markeret på retterne til
kirkedage, hvad der var vegetar,
vegansk osv.
‐ i MR spiser vi gerne meget
grønt, alt efter hvad Jürgen har
fantasi og tid til. Dejligt at den
grønne profil er en del af vores
kost.
‐ Vi laver hjørne ved Karens
kontor med møblerne fra
Sivsangervej + en pæn, lille reol +
lys. Johan, Karen og Niels snakker
om bøger.
‐ MR bevilger 3000,‐ pr
arrangement til de to
arrangementer.

d) Åndeligt bibliotek

e) Ansøgning om
sponsorering af mad til to
tema‐aftener og
orientering om dem.
a) Kontaktperson

nødvendigt. Karen gerne
observatør. Jakob kan ikke den
10/11, men vil gerne være med
til konkrete ting.
‐ Niels indkalde til møde d. 10.
november kl. 15 – 17.
‐ vi drøftede navne. Niels går
videre.

15

‐ Helle er ved at lave kontrakter
til Sanne, fleksjobber, og Dorte,
fleksjobber – 4 timer om ugen,
mandag til Sanne, og 2 timer om
ugen til Dorte som hjælper for
Sanne.
‐ Vi har brug for flere faste
vikarer som kirketjener.

8) Evt.

b) Kirkeværge

‐ Der er en licitation om energi‐
renovering på Hejrebakken: Gulv,
facedør, vinduer, isolering.
‐ ny eltavle i kirken – møde efter
efterårsferien
‐ præstegårdssalg er igang
‐ Jürgen skifter toiletter
‐ tømrer kommer med tilbud på
nye vinduer i
menighedsrådslokalet

c) Kasserer
d) Formand
e) Præsterne

‐ iab.
‐ iab.
‐ 11/11 kl. 12.30 ‐14 er MR
velkomne til at spise frokost m
personalet og biskoppen. Vi har
inviteret biskoppen til at høre om
Gellerup og Gellerup kirke
generelt, og specifikt
helhedsplanen. Linda, Johan,
Jesper deltager. Evt. Søren.
Næste møde: 10/11 kl. 17.30
Karen laver andagt
Linda informerer

Andagt næste gang
Orientering til næste
højmesse

10

Julegaver til de ansatte: Johan
Fuldtidsansatte, kor og band
Linda sender mail m budget og
antal
For referat: Niels Hviid

