Menighedsrådsmøde på Aars Kirkecenter
Onsdag den 22.01.2020 kl. 19.00 – 22.00
(Lone Primdahl Dolmer læser dagens tekst og finder 2 sange)
Dagsorden:
1. Godkend dagsorden

Afbud: Jens Jacob, Erik
Godkendt


2. Modtaget hos formanden siden sidst:




3. Spørgsmål til udsendte referater
a. Kirkegårdsudvalget 15.01.2020

Der er kommet lovstof fra ministeren.
Det er nye bekendtgørelse i
forbindelse med valget
Præster har skærpet
underretningspligt
Ferielov – Kirsten har styr på den

a.
 Ikke sendt
Præstetavlen skal føres ajour.
Ønske om gelænder ved trappen op til
alteret i kirken. Lav en skitse, der så sendes
til provstiet osv.
Vi køber krus til kirkekaffen

b. Aktivitetsudvalget 16.01.2020
c. Ejendomsudvalg 14.01.2020
b.

 1. febr. er det 25 år siden Marianne blev
ansat
 5. febr. kl. 9.00 er der kaffe for alle
medarbejdere og menighedsråd i
anledning af jubilæet. Man tilmelder sig
ved Kirsten
 Frivillighedsfest d.1.april – vi inviterer ”nye
grupper”
c.

4. Orientering fra præsterne

 Sara har været på kursus, det munder ud i en
bog om Kirkeåret og konfirmander
 Minikonfirmandlejr 24. – 26. april, det slutter
med gudstjeneste d. 26. april
 Tirsdagscafeen slutter med udflugt sammen
med besøgstjenesten. Så holder den pause
til byggeriet er færdig.
 Lørdagsdåbene bliver til
familiegudstjenester.

 Sognetur til Tanzania, der måske kan munde
ud i en venskabsmenighed.
 Vallentin i kirken – Torsdag d. 5. marts 18-21
i
samarbejde
med
Folkekirkens
Familiestøtte

5. Orientering fra kontaktpersonen

 Helle er begyndt på sit uddannelsesforløb
 Tinna er kommet med på den nye
”uddannelse”, så hun mangler 4 uger.
 Aars er i år udvalgt til at sende 6 personer på
Rude Strand højskole (der er egen betaling
på 1800 kr.) Bus derned koster ca. 5000 kr.
+ moms, det er bevilliget

6. Indsamling Folkekirkens Nødhjælp

 Det er i orden – d. 8. marts.
 Nødhjælpskaravanen kommer på besøg hos
konfirmanderne d. 26.februar.

7. Valg 2020

 27. februar møde her i huset angående valg
– arrangeret af distriktsforeningen.
Tilmelding på DAPen.
 Valgmøde d. 12. maj. Der fortælles om
arbejdet ud fra kirken nu og fremad rettet.
 D. 15. september er der valgforsamling.

8. To kompetencer til Kommende
menighedsrådsmedlemmer.

 Alle skrev to gule sedler

9. Afvikling af menighedsrådsmøderne, er det
den rigtige form

- udsættes

10. Temaaften om gudstjenester

- udsættes

11. Ny liturgi – oplæg fra præsterne

- udsættes

12. Hvor skal kristendommen være i vores sogn.

- udsættes

13. Jubilæum 2022 - udvalg

Der skal nedsættes et udvalg
- En præst
- En fra personale
- To fra menighedsrådet

14. Facebook

Hvem skal administrere den. Det tager de op, når
de mødes for at drøfte kommunikation.

15. Levende lys i kirken

Skal vi erstatte stearinlysene med LED lys.
-vi prøver i bænkerækkerne.
På alteret skal der stadig være levende lys.

16. Evaluering af arrangementer

17. Punkter til kommende dagsorden

18. Evt.

Kommende møder: 26.02., 25.03., 22.04., 27.05.,
24.06., 26.08., 23.09., 28.10., og 25.11.2020

Lukket punkt

*Afvikling af menighedsrådsmøderne, er det den
rigtige form
* Temaaften om gudstjenester
* Ny liturgi – oplæg fra præsterne
* Hvor skal kristendommen være i vores sogn.

