Menighedsrådsmøde på Aars Kirkecenter
Onsdag den 24. Juni 2020 kl. 19.00 – 22.00
(Anna Marie Wittrup læser dagens tekst – ingen sang)
Dagsorden:

Afbud: Sara, Anders Jørgen

1. Godkend dagsorden

Godkendt med tilføjelse af punkterne:
3 A - Kirkebladet
3 B - Tur for feriefamilier

2. Modtaget hos formanden siden sidst:

*Mindeandagten den 26.6.2020 er aflyst
*FUV vil lave en undersøgelse af hvordan bl.a. Aars
sogn har reageret i f m Covid-19.
*Opfordring til at sende Tinna nogle få ord om
oplevelserne ved at være med i Menighedsrådet –
til brug for valget i 2020
* Se på DAP vedr. forskellige kurser bl.a. psykisk
sårbare

3. Spørgsmål til udsendte referater
17.06. – Kirkegårdsudvalget

*Mogens A orienterede yderligere om borebiller på
kirkeloftet. Kirkegårdsudvalget arbejder videre
med sagen.

3. A - Kirkebladet

*Det blev godkendt, at bladudvalget arbejder
videre med at afskaffe kirkebladet og fremadrettet
bruge Aars Avis til annoncering, PR mm – gerne i
samarbejde med andre sogne.

3. B - Tur for feriefamilier

*Det blev godkendt, at der vil blive afholdt et
arrangement for feriefamilierne i løbet af
sommeren – der arbejdes videre med planen.

4. Orientering fra præsterne

*Minikonfirmandlejren der var planlagt til
afholdelse i efteråret 2020 flyttes til foråret 2021
*Lone vil forsøge at lave en form for ungdomsklub
der kan være i Kirkecenteret
*Jens
Jacob
starter
sorggruppen
samt
bibelmaraton op igen i august.
*Jens Jacob er i gang med at få et E-brev op at køre.
* Kasia har tanker om at lave et rytmisk ensemple

5. Orientering fra kontaktpersonen

Intet

6. Juleaften

Der er hjælpere nok – så der bliver juleaften i
Kirkecenteret igen i år.

7. Valg 2020

*Der vil komme noget annoncering ifm valget, samt
blive opsat nogle plakater i byen.
*Den 16. august vil valgudvalget uddele flyers ved
kirkegangen
*Der er orienteringsmøde den 19. august kl. 19.30

8. Visioner

Udsættes

9. Studietur

Anna Marie og Lone udarbejder en plan.

10. Handlinger i kirken – af ikke sognebørn

Afvejes af præsterne i den enkelte situation.

11. Punkter til kommende dagsorden

Ny kirkegårdsplan
Kirkeblad
Visioner
Frivillighedsfest
Valgaften

12. Evt.

Orientering om byggeriet

Kommende møder: 26.08., 23.09., 28.10., og
25.11.2020

Følgende møder skal være fuldtallige:
27.05. – Behandling af foreløbig budget 2021
23.09. – Behandling af revisionsprotokol for 2019
28.10. – Behandling endelig budget 2021
25.11. – Valg af formand, næstformand mm

