Dagsorden for menighedsrådsmødet tirsdag d. 11. oktober kl. 17.30 – 20.30
Til stede: Linda Rohr, Martin Nørgaard, Bodil Madsen (-pkt. 1+3), Søren Skyum, Helle Bæk, Johan Weber,
Daniel Henoch Rasmussen og Karen Huus (-pkt. 1+3)
Punkt
1) Indledning

2) Orientering

3) Behandling af
lønkrav
(lukket punkt)
4) Medvandring og
menighedstavle
(bilag)

Beskrivelse
a) Andagt
b) Check in runde
c) Opfølgning fra sidste
møde
d) Valg af referent
e) Godkendelse af
dagsorden
a) Kontaktperson
b) Kirkeværge
c) Kasserer
d) Formand
e) Præsterne

Ansvar Tid
Daniel 17.

Lønkravet sendes særskilt til Menighedsrådet

Linda

19.
00

Drøftelsespunkt

Johan

18.
30

30

18.
00

Referat
Dagsorden: punkt 3 behandles før
punkt 2. Punkt 3 er et lukket punkt og
referat forefindes i separat dokument.
Johan er referent.

Kontaktperson: Der arbejdes på studieturen – denne skal udsættes til
efteråret grundet MR møde i Grenå i
februar.
Kirkeværge: fraværende – intet nyt.
Kasserer: intet at berette
Præster: Der er søgt puljepenge hos
provstiet til livsværkstederne.
Alle konfirmander er nu startet op.
Gudstjenestegruppestormøde: liturgi
blev vendt.
Der arbejdes på at få etableret international gudstjenestegruppe.
Kirkeblad snart på vej: tema: frygt
ikke.
Formand: har været til møde om
Fredspladsen. Flere parter har interesser i at skabe liv på pladsen, f.eks.
Eutopia, hostel’et i de tidligere børnehavebygninger. Nyt møde følger.
Se særskilt referat.

MR ser gerne at kommunikationsudvalg og medarbejdere drøfter dette
punkt og har respons klar inden næste
MR-møde tirsdag d. 8.11.16.
MR opfordrer til at
de 5 tavler i menighedslokalet pilles
ned og erstattes med kunst. Mht. kunsten udsætter vi en endelig beslutning.

5) Kirkedage

Evaluering og fastlæggelse af dato i 2017

Linda

19.
30

6) Kirkens
fødselsdag 2017

Fastlæggelse af dato.
Efter succesen med
kirkens runde fødselsdag sidste år har det
været foreslået at man
evt. kunne bestemme at
vi altid fejrer kirkens
fødselsdag Grundlovsdag og holder sammen
med grundlovsdagsfesten. I 2017 falder det
sammen med at Grundlovsdag ligger 2. pinsedag hvor vi plejer at
deltage i friluftsgudstjenesten i provstiet. MR
skal derfor beslutte
hvad vi gør i 2017 og
diskutere hvad vi ønsker
at gøre fremover.
a) Indkøb af flere ”100
Salmer”
b) Nyt køleskab

Linda

19.
40

Linda

19.
50

7) Henvendelser
(bilag)

8) Evt.

Andagt næste gang

20.

Vi skal skabes én stor analog menighedstavle der indbyder til fællesskab.
Tavlen ser vi som et samlingspunkt i
kirken og vi ser den gerne i garderobeområdet.
Vi ser gerne at dagstavlen tages i brug
igen – signalerer liv i kirken.
Tavlerne skal gennemgås kritisk – kriterier: forenkling, egne arrangementer
først. MR opfordrer til, at der foretages mindst en ugentlig gennemgang
tavler af Torben qua hans arbejdsopgaver. Desuden at Torben står for
dagstavlen.
Generelt nogle gode kirkedage. Sociale værter kunne være et tiltag. Mindre
på programmet og plads til pauser.
Derudover skal PR skal være meget
skarpere og ude i bedre tid.
Datoer 2017: 16.-17. september.
Muligt tema: Luther Lagkage.
Vi holder fødselsdag søndag d. 4. juni,
pinsedag. Lille fejring.
Vi deltager som vi plejer i botanisk
have 2. pinsedag.
Vi støtter op om grundlovsarrangementet i Gellerup og holder åben kirke
såfremt fejringen sker på pladsen igen.
Vi byder på kaffe og kage på fredspladsen.

a) vi giver grønt lys til indkøb af salmebøger.
b) vi giver grønt lys til indkøb af det
billige af de to køleskabe.
- Det nye menighedsråd beslutter ny

Orientering til næste
højmesse

15

dato for studietur inden årsskifte. Det
bliver i efteråret 2017.
- julefrokost for MR samt og MR-møde
afholdes hos Martin tirsdag d. 13.12
kl. 17.30.
- Linda orienterer til højmesse.
- Linda holder andagt
- Sogneindsamling d. 12. marts 2017 –
Der efterlyses ansvarlig for indsamlingen da Søren er bortrejst.

