Referart fra menighedsrådsmøde tirsdag d. 17. februar
Til stede: Martin, Søren, Helle, Daniel, Niels, Linda, Jacob, Johan, Jesper (Fra punkt 2)
Ikke til stede: Camilla, Karen,
1) Indledningspunkt
a) Andagt v/ Daniel
b) Check in runde
c) Opfølgning fra sidste møde
Iab.
d) Valg af referent
Jacob
e) Godkendelse af dagsorden
Iab.

2) Underskrivelse af revisionsprotokollat
Blev underskrevet.
3) Overførsel af ferie
Punktet er lukket.

4) Evaluering af kirkekaffe
MR skal fastlægge valg af metode og respondenter for evaluering af kirkekaffen i våbenhuset.
Torben og Niels laver udkast spørgeskema som kan benyttes efter gustjenesterne, vi supplere med at
sende det ud på Facebook og med nyhedsbrevet. Helle og Linda samler op på de indkomne svar d. 10/3
inden MR mødet.

5) Netværket
a) Datoer for kommende netværksmøder
28/4, 15/9, 5/11.
b) Opsamling fra netværksmøde i januar
‐ Kirkens fødselsdag (bilag)
39 års fødselsdag: Vi holder os til det aftalte fra sidste møde. Vi opfordre til fuldfed sprudl i gudstjenesten.
40 års fødselsdag: Sættes på til et MR møde til november.

‐

Gellerup Kirkedage (bilag)

Der var en længere debat om emnerne der kom frem på netværksmødet. Vi opfordre til at personalet
arbejder videre med de forskellige emner, og finder en passende paraply til de forskellige emner.
‐

Anerkendelse af frivillige (bilag)

Vi vælger ikke at holde en frivillighedsfest i år da vi ikke fornemmer behovet.

6) Evangelisk alliance (Bilag)
Evangelisk alliance er et økumenisk dvs. tværkirkeligt samarbejde, hvor man bl.a. mødes i to uger i
januar i de forskellige kirker og foreninger i byen til bøn og sang og en kort prædiken. Med i
samarbejdet er 4 folkekirker, Ungdomskirken, Indre Mission, Kristeligt forbund for Studerende, Katolsk
Kirke, Baptistkirken, Saralystkirken, Metodistkirken og Citykirken.
Det viser sig at der er præster og menigheder i fællesskabet der ikke vil have "forkyndelsesfællesskab"
med de præster, der gerne vier eller velsigner homoseksuelle par. MR skal diskutere om dette gør at vi
ikke vil være en del af fællesskabet mere.

Daniel orienterede om problemstillingen. MR beslutter at vi trækker fra Evangelisk alliance, Daniel
formidler beslutningen.

7) Syn af kirke og præsteboliger
Jacob foreslår at vi holder syn d. 26 eller 27 marts – Jacob koordiner med rådgiver.

8) Livsværkstederne
Niels orienterede om livsværksstederne.

9) Bispevalg
Der er som bekendt bispevalg i år. Der bliver afholdt debatmøde mellem kandidaterne i Aarhus tirsdag
d. 14. april kl. 19.30. Denne dato har vi også MR‐møde – måske vi skal flytte MR møde og lave fælles
udflugt til debatmøde?
Vi tager på fælles udflugt til mødet. MR møde skubbes til 15/4.
10) Menighedsmøde
Vi holder mødet d. 30 august efter gudstjenesten.

11) Forespørgsler

a) Ansøgning fra Karen Huus (bilag)
MR godkender ansøgningen. Linda orientere Karen.
b) Folkekirkens Feriehjælp (bilag)
MR godkender ansøgningen. Linda orientere Bit.

12) Godkendelse af dokumenter til personalehåndbog
a) Ryge‐ og alkoholpolitik (bilag)
Godkendt af MR
b) Organisationsdiagram (bilag)
Linda laver en ny udgave som er ”liggende”.

13) Orienteringspunkter
o

Kontaktperson
Iab.

o

Kirkeværge
Vi har haft vand i kælderen, pga. en ødelagt kloak. Kommunen har lignende problemer, så vi venter
på at de får undersøgt hvad de gør ved deres problem.

o

Kasserer
Iab.

o

Formand
Iab.

o

Præsterne
Iab.

f)

Evt.

Andagt: Martin tager næste MR møde.
Dagsorden: Det er vigtigt at vi prioriterer fordybelsespunktet.
Billeder: Vi får taget billeder på visionsweekenden.

Nødplan: Niels finder oplægget frem til et senere møde.
Visions weekend: Vi snakker ud fra den vision som vi har i forvejen, på mange forskellige måder for at få
belyst den så godt som muligt.

