Dagsorden for menighedsrådsmødet tirsdag d. 11. august kl. 18.30 – 21.30
For de der har lyst mødes vi til spisning kl 18.00. Afbud meldes til Linda
1) Indledningspunkt
a) Andagt v./ Martin
b) Check in runde
c) Opfølgning fra sidste møde
d) Valg af referent
e) Godkendelse af dagsorden
2) Stempling af budget
3) Godkendelse af kvartalsrapport
For at spare tid vil det være godt at vi læser kvartalsrapporten igennem hjemmefra og vi derfor ikke
gennemgår den slavisk på mødet.
4) Menighedsmøde 30. august
5) Lørdagsdåb
Jesper Engel Hansen ønsker at vi diskuterer om lørdags dåb af børn er noget fremover vi skal tilbyde.
Da der afholdes et par dåb om lørdagen i løbet af efteråret og da det ikke tidligere har været brugt i
Gellerup bør MR træffe en officiel beslutning om det er noget vi også fremover skal tilbyde.
Mine tanke imod går på:
At dåben også er en indvielse til menigheden, men at der om lørdagen ikke er en menighed i kirken.
At det koster os en masse penge, at holde ekstra åbent på lørdage.
At jeg ikke syntes at vi skal være en service kirke som tilbyder individuelle dåbshandlinger af spædbørn.
6) Netværket
Næste netværksmøde er d. 15. september. Vi skal finde ud af hvad mødet skal omhandle.
o Andrepunkter der skal i mailen til netværket?
7) Kirkens 40 års fødselsdag i 2016
Oplæg fra medarbejdere v/Karen Huus
o Form
o Salme
o Taler
8) Kommunikationsprojekt i Vestre Provsti
Til budgetsamråd i Vestre Provsti blev det besluttet at der i 2016 skal køre et projekt hvor en
journalistisk medarbejder kommer ud og arbejder i hvert pastorat. Da der ikke var 100 % enighed
blandt sognene om man synes det var en ide man ville bakke op om blev der lavet den mulighed at vi
kan takke nej til at få besøg af medarbejderen. Vi stemte imod ordningen da det ikke er længe siden vi

fik lavet en ny grafisk profil for Kirken og vi tænkte at vi hellere selv vil styre det hvis vi ønsker at få
hjælp til at styrke vores profil. (Se nærmere beskrivelse i bilag)
MR skal beslutte om det er en ordning vi ønsker at takke ja eller nej til.
9) Henvendelser
o Ansøgning fra personalet om forlængelse af forløb med Henrik Andersen fra Job og Trivsel (bilag)
o Ansøgning fra Hans Buhl om dækning af udgifter til deltagelse i Danmissions
repræsentantskabsmøde i september (bilag)
o Ansøgning om økonomisk hjælp (bilag)
10) Orienteringspunkter
o Kontaktperson
o Kirkeværge
o Kasserer
o Formand
o Præsterne
11) Evt.
Andagt næste gang:
Oplæg til næste højmesse:

