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Ruth Hove
Fraværende
Jette Marie Bundgaard Nielsen
Søren Gynther-Sørensen
Lis Kjær
Pia Lund

1. Orientering fra formanden

2. Orientering fra præster

1. Den 1. november inviterer Vestervig Kirkemusikskole til

foredrag og sangaften på Diakonhøjskolen kl. 19.30, tilmelding til Karin på skolens kontor – det er gratis
2. Den 5. november kl. 19.30 afholder Aarhus Stifts Menighedsrådsforening efterårsmøde på Diakonhøjskolen
3. I morgen den 25. oktober afholder Aarhus Distriktsforening kursus ”Vision for din kirke” i Åby Sognegård
1. Lisbeth meddelte, at der den 9. december til højmessen er
luciaoptog og efterfølgende 11.30 dåbsgudstjeneste.
Fremover vil der i en periode en gang om måneden være
alm. højmesse kl. 10.00 og dåbsgudstjeneste kl. 11.30.
2. Allehelgensdag afholdes en mindegudstjeneste med andagt og musik for pårørende og andre interesserede kl.
15.00.
3. Der er overvejelser om at indføre en ordning, hvor en
voksen person en gang om måneden under gudstjenesten
afvikler en aktivitet for børn – spil, oplæsning eller lignende. Ideen er endnu ikke helt færdigbearbejdet.
4. Kasper nævnte en henvendelse fra Kirkens Korshær om
hjælp til indsamling den 25. november. Vi stiller gerne
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3. Orientering fra medarbejderrepræsentanten

4. Folkekirkens familiestøtte –
skal vi gå ind i arbejdet

5. Kollekt 2019 – forslag til indsamlingsliste vedlægges

6. Orientering om kirke/skolesamarbejdet ved Ellen Goting

7. Statusrapportering fra renoveringsprojektet,
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sognegården til rådighed samt udlåner vores fortegnelser
over indsamlingsruter, men henviser til et samarbejde
med Diakonhøjskolen.
5. Der afholdes ungdomsgudstjeneste for konfirmander i
Ungdomskirken på Nørre Alle torsdag kl. 19.00-20.00.
Alle er velkomne til at prøve denne helt specielle form
for gudstjeneste.

Marianne orienterede om, at der havde været afholdt medarbejdermøde, hvor hun var blevet valgt som medarbejderrepræsentant. På mødet var Poul endvidere blevet genvalgt som arbejdsmiljørepræsentant.

Efter at have fået bedre overblik over opgavens opfang og karakter besluttede menighedsrådet, at vi ved behov herfor vil lade en
repræsentant fra Skåde Sogn indtræde i kontaktgruppen. Dette
vil i så fald være Lars.
Indsamlingslisten blev godkendt med enkelte rettelser. Veteranhjemmet i Aarhus blev indsat to steder.

Ellen orienterede om Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Kommune og udleverede kopi af årsberetning. Specielt nævnte hun et
engageret indlæg af en ung phd.studerende i form af Louise Helgaard Bylund. En person, som kunne være et emne for torsdagsklubben.
Peter gjorde kort status. Der har været sidste møde. De sidste
småting kommer på plads i denne uge.

8. Næste møde

20. november 2018

9. Eventuelt

Besøget ved Christianskirken og Viby Kirke blev kort drøftet.
Der vil til et kommende møde i det nye år, hvor menighedsrådet
skal drøfte prioritering af opgaver, blive fremsendt et kort referat
fra møderne, som kan indgå som inspiration for disse drøftelser.
Ellen orienterede om, at kirkens åbningstider vil blive nævnt på
hjemmesiden. Vi vil fortsat ikke være optaget i listen over Vejkirker.
Raymond roste Kaspers måde med at lade dåbsforældre komme
ind i kirken ”til musik” under præludium.
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Ref. Jens Holger Geil

