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Indledning v/ Isak
Afbud fra: Jakob Esmarch
Kaffe: Steffen
Pause efter punkt :
EMNE
1.

TID
min.

Godkendelse af
dagsordenen

Dagsorden er godkendt med tilføjelse af punkt 8A
30

Sognemedhjælperens
arbejde på voksenområdet

2.

15
3.

Menighedsrådsvalg

15
Orientering fra udvalgene

4.

BESLUTNING

Christine forklarede, om de voksne fællesskaber og
nogle af de idéer og tanker, der er omkring
voksenfællesskaber i fremtiden, med fokus på dette
område i foråret 2020.
En del af de arrangementer for voksenfællesskaber kører
helt uden en ansat, men rent på frivillige basis. De skal
dog være sådanne, at hver enkelt gruppe kan bruge
sognemedhjælperen, når der er noget, som de mangler
hjælp til. Der er et behov for at synliggøre vores
stabsmodel især over for de frivillige grupper, så de også
bliver bevist om, at der er en paraply som ligger over alle
arbejdsgrene.
Mål kunne være: Kontakte de enkelte grupper og samle
op på deres arbejde/behov m.m.
Besøgsvenner – der mangles nogle som vil tage sig den
opgave på. Arbejdet foregår sammen med
menighedsplejen.
Julearrangementet: Måske få nedsat et udvalg, som kan
bære denne opgave.
Senioreftermiddage: Ligeledes her mangles et udvalg.
Valgformand er Steffen S. Markussen.
Orienteringsmøde den 12. maj omkring om valget. Og
dette er også årets menighedsmøde.
15. september er der opstilling og valgforsamling.
Kirkeudvalget:
Der har været kirkesyn og syn af præsteboliger.
Der er bestilt nye energisparerpærer til sognegården og
disse vil blive monteret snarest.
Menighedsplejen:
Menighedsplejen har haft årsmøde. Formand Torben
Doktor, Næstformand Louise Sigaard Jakobsen, Kasserer
Martin Rask, sekretær Christine Najbjerg,
menighedsrådetsrepræsentant Else Damtoft, menig
medlem Mette Lønborg
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10
Orientering fra præsterne

5.

10
Orientering fra
personalerepræsentanten
6.

7.

8.

8A

Evaluering af
julegudstjenesterne
Fastsættelse af datoer for
-Menighedsmøde
-Medarbejderfest
Ansøgning fra Y´s mens om
at holde en julekoncert i
Kirken i nov./dec. 2020

15

15

Budgetønsker
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Ansgar Kirke i Ålborg kommer på besøg den 18. april kl.
10 – 12 Isak er tovholder.
Sognemedhjælper Christine Najbjerg går på barsel i juli
2020 og der skal ansættes en vikar i denne periode.
Vi har haft besøg af Kirkens korshær omkring
2 af medarbejderne har været med på kurset:
Forebyggelse af sex og overgreb.
Der vil være behov for retningslinjer omkring servering
af alkohol i forbindelse med arrangementer.
Medarbejderne deltager i Kirkekonference – Frimodig
kirke i 20´erne.
Der har været frivillige afsted til lovsangskursus i Ålborg.
Der deltog 10 frivillige i dette kursus.
Børnehuset Nørrelandskirken har inviteret til deres
næste medarbejdermøde sammen med medarbejdere
fra Nørrelandskirken for at se hvor vi kan styrke
hinanden.
Konfirmandtur til Israel – har været rigtig god. Det har
givet en oplevelse til både vores konfirmander og deres
forældre.
Der skulle have været møde med provstikonsulenter
omkring GDPR – dette møde er udsat.
Der er en gruppe af unge som ønsker at lave nogle
ungdomsgudstjenester. Det begynder med en
gudstjeneste i marts ” Shelter” bliver navnet.
En medarbejder er stadig syg, kirketjener og de øvrige
medarbejdere klare sig godt og hjælper hinanden i
samarbejde med frivillige.
Vi har evalueret gudstjenesterne og talt om næste
julegudstjeneste.
Menighedsmødet er fastsat til den 12. maj 2020.
Medarbejder fest fredag den 28. august.
Det blev besluttet at godkende ansøgningen.

20
9.
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Synsudsatte gennemgået og sættes på budget.
Kirkeudvalget arbejder på næste kirkeudvalgsmøde.
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Ansøgning om støtte til
10. Sommerlejre
Bilag 1
11.

Postlisten

Emner til kommende
møder
13. Evt.
12.

Lukket punkt:
14. Orientering fra daglig leder
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Ansøgningen blev imødekommet med kr. 5.000,00

5
5
5

Ingen kommentarer.
Noteret af formanden.
Ingen kommentar

Daglig leder
orienterer

Efter orienteringen er der
mulighed for at stille
uddybende spørgsmål.
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