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Indledning v/ Carsten
Afbud fra: Vita

EMNE
1.

TID
(min
.)

Godkendelse af
dagsordenen

2. Orientering fra formanden
Orientering fra udvalgene

BESLUTNING
Dagsorden blev godkendt

5
15

Birthe Fredsgaard kommer og fortæller omkring Børnehuset
(Birthe er formand for bestyrelsen)
Der har været møde med Henrik fra museet omkring
krucifikset og en evt. placering i Nørrelandskirken.
Jubilæumsudvalget: Der er lavet et skema over de forskellige
arbejdsopgaver.
Søndag er der festgudstjeneste med efterfølgende samvær.
Jubilæumsfilm er klar og vil blive frigivet i jubilæumsugen.
Præstetavleudvalget: Tavlen er bestilt – der vil blive taget
beslutning om hvordan den skal præsenteres.
Menighedsplejen: Julehjælp er ved at blive planlagt. Det
drøftes evt. lave nogle tiltag for at gøre Menighedsplejen
synlig.
Gudstjenesteudvalget:

3.

Pr. udvalg: Hjemmesiden er under udarbejdelse og vil
formodentlig være klar om en måneds tid.

Orientering fra præsterne

10

Orientering fra
personalerepræsentanten

10

4.

5.

Gudstjenesteudvalget: Den undersøgelse der blev sat i gang
efter sommerferien, omkring højmessen i Nørreland har fået
144 svar og disse svar er nu under behandling
Der var kvarter festival i lørdags og dette arrangement blev en
rigtig god dag.
Der har været Stiftspræstekursus – der er kommet 4 oplæg i
hæfteform omkring arbejdet i kirken. Stiftet ønsker en
tilbagemelding.
Der var konfirmandvelkomst i søndag den 25. august – dejligt
at møde de nye konfirmander og deres forældre.
Alle er spændte på jubilæumsugen og glæder sig til den.
Det vil være rigtig godt, at der var lidt mere uddannelse i
brugen af lydanlæggene for det faste personale.
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Nørrelandskirkens
tilknytning til
6. Nørrelandskirkens
børnehus.

45

Økonomi og menighedsliv:
7. Taxa-kørsel

15

8.

Henvendelse fra Måbjerg IF
10
(bilag 1)
Fjernelse af korbænke og
20
nivellering af gulvet.

9.

Digitalisering af kirkegårde
10. )
I provstiet.
A
11.

Postlisten

Emner til kommende
møder
13. Evt.
14. Orientering fra daglig leder
12.
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Birthe Fredsgaard fortalte omkring arbejdet i Børnehuset
inden drøftelsen i menighedsrådet.
Nogle repræsentanter fra MR vil tage en kontakt til
børnehuset for at afklare samarbejde mellem børnehus og
kirke.
Udvalget vil arbejde videre med, at finde en løsning på
fremtidig Taxa kørsel.
Birgitte sender svar i forhold til forespørgsel om at holde
koncert i kirkesalen.
Det blev vedtaget at arbejde videre med projektet om at
fjerne korbænkene sammen med en arkitekt, så den
oprindelige ide med kirkerummet respekteres. Derefter skal
der søges om penge i budgettet.
Anders Christensen ønskede ikke en fjernelse af korbænkene.
Menighedsrådet godkender, at provstiet afsætte kr. 800.000,-.
hvert år i 2020 og 2021 til digitalisering/kirkegårdsudvikling af
provstiets kirkegårde.
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Ingen kommentarer
Noteret af formanden
Der blev ikke behandlet noget under evt.
Isak orienterede.

