Dagsorden for menighedsrådsmødet tirsdag d. 14. januar kl. 18.30 – 21.30
Til stede: Martin, Søren, Helle, Daniel, Niels, Linda
Ikke til stede: Camilla, Jacob, Karen, Johan, Jesper
1) Indledningspunkt
a) Andagt v/ Linda
b) Check in runde
c) Opfølgning fra sidste møde
– intet at berette
d) Valg af referent
‐ Martin
e) Godkendelse af dagsorden
‐godkendt
2) Fordybelses punkt – ”Den attraktive spejdergruppe” oplæg ved Helle
3) Kirkens fødselsdag d.6 juni
‐
a)
b)
c)

Søndag d.7 juni
Koncept
Program
Menighedsrådets rolle

‐
‐
‐
‐

Skal vi beholde det kendte koncept med brunch og efterfølgende gudstjeneste?
Har været godt besøgt, men det trækker muligvis ikke nye mennesker ind i kirken.
Der bliver spurgt hvem som egentlig står for arrangementet? Det er officielt MR.
Jf. Kirkedagene – skal vi tænke de to arr. som med forskellige koncepter. At fødselsdagen er rettet
udad og kirkedagene indad (eller omvendt?)?

‐

Vi beholder det kendte koncept med brunch og gudstjeneste kl.11 – eftermiddagsprogram
arrangeres senere. MR er værter.
Der efterspørges idéer til eftermiddagsarrangement til næste netværksmøde.

‐

4) Netværket
a) Netværksmøde i januar
Niels: datoer er udmeldt for sent – det er rigtig ærgerligt, håber så mange som muligt kan komme.
Punkter til næste møde:
1)Erfaringer fra studietur
2)Gellerup Kirkedage – tema og ’hovednavn’.
3)Handlingsplan, at lægge vægt på 1. punkt i visionen – ønske om at ’dele tro’
4)Frivillighedsfesten – virker de som anderkendelse eller som ’endnu et møde’?
5)Kort åbent spørgsmål om input til MR‐visionsweekend.

‐

Linda viser organisationsdiagram over kirkens netværk.

b) Tovholder
Niels har været det indtil nu og fortsætter på posten.
c) Menighedsrådets rolle i forhold til netværket
Netværk og menighedsråd skal samspille – vigtigt med en tæt forbindelse.
Det er vigtigt at menighedsrådet er deltagende i møderne.
5) Mini‐konfirmandundervisning
‐ Niels orienterer. Ny bekendtgørelse (gældende fra okt.2014)– kirkerne skal nu tilbyde mini‐
konfirmandundervisning. Det er en vigtig del af kirkernes dåbs og konfirmationsarbejde.
‐ Formuleret som en rettighed for børnene.
‐ 16 lektioner á 45min. Som minimum. Kan fordeles efter egen kreativitet.
‐ GK har en meget lille målgruppe – hvad gør vi?
Hvis vi blot udbyder noget, har vi ydet vores pligt.
‐ Det skal udbydes på 3 eller 4 klassetrin.
‐ Man kan gå sammen med nabosogne – kan vi komme til at afgive folk til andre kirker?
Men det vigtigste er nok at de kommer et sted hen.
‐ Tidsmæssigt efter skoletid.
‐ Mulige aktører kunne måske være: KFUM og KFUK, FDF, præsterne.
Vi overvejer at udbyde det til to klassetrin – tager det med på visionsweekend.

6) Forespørgsler
a) Ansøgning fra Jyrgen May
‐ Vil gerne udstille billeder i kirken. Altertavler.
‐ MR er i tvivl om mulighederne i Gellerup kirke ‐ men positive.
‐ Det kan fordelagtigt ligge ifbm. et event i kirken, kirkedage, fødselsdag.
‐ Linda snakker med Jonas fra koret og formidler kontakt – vi vil gerne høre lidt mere om hvad Jyrgen
selv forestiller sig.
‐ Martin vil gerne bidrage når vi når tættere på selve arr., men ikke lige nu og her.
b) Ansøgning fra Naura
‐ Vi siger pænt nej tak. Der er simpelthen for mange arrangementer i forvejen
‐ Til Torben: Vil du formidle svaret videre til Lena Jochumsen?
c) Mail om udvikling af Kirkelige Børneaktiviteter fra KFUM og KFUK
‐ MR er interesseret i samarbejde, men vi ønsker at bestyrelsen i Gellerup KFUM og KFUK er med.
‐ De inviterer til møde herom. MR vil gerne deltage så vidt muligt.
Niels svarer.

d) Forespørgsel fra Kristen og Homo – vil gerne låne lokaler i Gellerup Kirke til et arrangement med
overnatning.
‐ Det er et godt og vigtigt arbejde.
‐ Men hvordan er det praktisk? Hvad siger de ansatte ifht. det praktiske? Menighedslokalerne skal
bruges ifbm korøvning til højmesse og MR‐lokalet til indsamling og køkkenet skal også bruges.
‐ MR vil gerne give lov, men kirkens aktiviteter søndag har første prioritet!
Medarbejdere skal med på råd ifht. praktikken og KogH skal godtage at kirken er i brug søndag.
Niels svarer.
f)
‐

Nødhjælpsudvalget spørger MR om økonomisk støtte til møderne op til
Studietur i uge42
MR vil gerne bidrage økonomisk.

g) Handlingsplan / årsoversigt
‐ Gennemgang og spørgsmål
Det nuværende MR har overtaget det tidligere MR handlingsplan.
‐

’At fortælle sin troshistorie’ som en del af visionen. Gode erfaringer fra netværket – men det er ikke
implementeret yderligere. Kommer bla. af Lokal kirkeudvikling og der er ønske om at sprede det ud
til menigheden.
Det tages op på næste Netværksmøde og derefter tager MR inputs med til Visionsweekenden.
Handlingsplanen fortsætter – det samles op og evt. revideres efter visionsweekend.

‐

Linda præsenterer årshjulet: Et redskab til at gøre det nemmere for alle. Er sendt ud til MR‐
medlemmer, efterlyser feedback til indhold.

‐

Visions weekend – Helle (mål, hvem gør hvad, mad)
Der er booket lejr – ved Silkeborg, 20‐21 marts.
Der skal ordnes nogle praktiske ting som fx mad.
Måske kan Jürgen overtales til at handle ind på forhånd?
Mad: vi spørger Johan i samarbejde med Jürgen
Program: Helle og Martin
Hvad skal med – hvad er temaet?
Hvor stopper vi visionsprocessen – så vi kan få medarbejdere og netværk med?
’Procesleder’: Helle

‐

Mailkultur
Helle foreslår at man skriver i sine mails, om man ønsker et svar! Sådan at vi undgår dårlig
samvittighed over ikkebesvarede mails.
Fx ”svar inden for en uge” el.lign.

h) Orienteringspunkter
o Kontaktperson
o Kirkeværge
o Kasserer
o Formand
I forhold til bisættelser – og lignende situationer. Gellerup kirke vil gerne give en blomst.
Men hvem skal betale og hvad er ’politikken’ omkring dette? MR betaler og medarbejdere
beslutter hvem.
Hjemmeside: overgang til ny udbyder – det kører ikke optimalt.
Julehjælp: kirken skal fremover betale en større andel, samtidig med at der potentielt
kommer flere ansøgere.
o Præsterne
Niels holder forældreorlov fra første maj og ca.4 mdr. frem.
Vedr. vikarpræst bør MR nok kontakte provstiet.
Niels deltager i et dialogprojekt mellem kristne og muslimer i området.
i)

Evt.

Daniel orienterer om at der er Evangelisk alliance i denne uge. Fremsætter et punkt til et kommende møde.

