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Indledning v/ Jakob
Afbud:
Kaffe: Birgitte
Pause efter punkt 7
EMNE
1.

Godkendelse af
dagsordenen
Børn og unge-området

TID
(min.)

Dagsorden blev godkendt.
30

Filip fortalte om Børn-Ungearbejdet. Baggrunden er, at
børn og ungeområdet er udtaget af menighedsrådet som
fokusområde i første halvår af 2019
Der vil blive sat fokus på, at alle stabsområder vil blive
inddraget i fokusområdet.
Hvordan kan vi økonomisk hjælpe fokusområderne i
fremtiden, så der vil være lidt stører økonomiske midler i
det halvår hvor der er fokus på området.
Der vil blive sat fokus på forbedring af Multirum,
hjørnebygning og kælderen.
Der er blevet startet et samarbejde med Den kristne
Friskole omkring et valgfrit undervisningsforløb til skolens
7, 8 0g 9 klassetrin.
Arbejde med at skabe et ungdomsmiljø til
aftensgudstjenesterne. Arbejde med handlingsorienteret
fællesskab for unge. Arbejde med familierne /
forældrene.
Derudover at skabe en konfirmandcafé.

Orientering fra
formandskabet

5

Formanden orienterede:
Tak for godt samarbejde omkring kirkekaffe til Christines
velkomst.

Orientering fra
udvalgene

15

Tværkulturel: Udvalget arbejder på en ny ansøgning til
provstiet omkring arbejdet med asylcentret,
dåbsoplæring.

2.

3.

4.

BESLUTNING

Menighedsplejen: Der var møde i menighedsplejen hvor
bl.a. julehjælpen blev evalueret.
Planlægning af menighedsplejen årsmøde i februar
PR-udvalget: Der har været møde i PR-udvalget.
Flygeludvalget. Der arbejdes i øjeblikket med, at finde
penge til et nyt flygel – afklaring skal være i marts.
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10

Isak: Julegudstjenesterne forløb rigtig godt. Ligeledes med
skole julegudstjenesterne.
Det var en god velkomstgudstjeneste for Christine i
søndag.
Jakob: Gode julegudstjenester.
Der bliver lavet en påskegudstjeneste 1. påskedag ude på
kirkegården.

Orientering fra
10
personalerepræsentante
n

Det fungerede godt med de to skærme i forhallen til jul.
En stor tak fra medarbejder ved Mejrup kirke, at vi tænkte
på dem i den svære situation de plusedelig kom i.
Burde vi have en sorg- og kriseplan hvis der pludselig
opstår.

Orientering fra daglig
leder
Ny hjemmeside
(Bilag 1 a-c)

10

Isak orienterede.

15

Udvalget har hjemtaget 2 tilbud. Der er sat fokus på
Kirkens behov og hvilke løsningsmodeller de hver især kan
tilbyde. Udvalget indstiller i et skriv til menighedsrådet at
købe tilbud 1. Dette blev besluttet.

Optimal udnyttelse af
9. plads i kirkerummet
(Bilag 2)
Ønske om mere dagslys
10. og åbenhed ved kirkens
indgang (Bilag 2)
Fastsættelse af ny dato
11. for menighedsmødet
2019
Ønske om abonnement
på kirke.dk
12.
https://www.kirke.dk/ab
onnementsbetingelser
Postlisten
13.

10

Emnet tages op i kirkeudvalget med senere indstilling til
menighedsrådet.

Emner til kommende
møder
15. Evt.

5

5.

6.

7.

8.

14.

10

Emnet tages op i kirkeudvalget med senere indstilling til
menighedsrådet.

10
Menighedsmødet er flyttet til 16. juni 2019.
10
Punktet er udsat til næste møde.
5

5

Ingen kommentarer

Der blev ikke drøftet noget under evt.

