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1. Orientering fra formanden

2. Orientering fra præsterne

1 Menighedsrådet har markeret Jens Mayboms 60-års fødselsdag
med et par flasker, og Jens har takket for opmærksomheden i
mail til formanden.
2 Vi har fået en henvendelse fra Mission Øst, der anmoder om
bidrag til hjælp for gadebørn i Mosul. Skal vi reagere på denne
henvendelse med et bidrag? Vi giver kr. 2000.
3 Provstiudvalget har på et møde d. 20. august godkendt synsprotokollerne fra det seneste kirkesyn.
4 Et projekt ”Bevæg dig for livet” (bl.a. Aarhus Kommune, DGI,
DIF, TrygFonden) søger frivillige fra MR eller kirken – Skal vi
sætte plakaten om at gøre en indsats for at få frivillige? Vi har
hørt om det, men vi sætter ikke plakater op.
5 Folkekirkens digitaliseringskonference afholdes d. 26. oktober
i Middelfart. Hvis nogen fra rådet ønsker at deltage, henvend jer
til Marianne, der vil sørge for tilmelding.
6 Vi vil i løbet af efteråret istandsætte trappen fra kirkegården til
præsteværelset ved kirken – tilbud 29.000 kr.
7 Billedet taget af kirken fra luften af en drone anno 2019 er nu
færdigt og hænger i mødelokalet – besigtigelse!
Høstgudstjeneste – Ellen samler sponsorgaver. Jens Holger er
auktionarius.
Høst for seniorer i Lyseng 18.9.
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Konfirmandundervisningen er i gang - 7 hold. De kommer til
gudstjenesterne. Minikonfirmanderne er også i gang.
Lisbeth har en præstepraktikant – prædiker d.24.11.19.
Lisbeth orienterer om et projekt omkring demens. Der er bevilget penge fra udviklingspuljen til at frigøre Lisbeth 25% til projektet, som løber et år og starter i begyndelsen af marts. Malene
overtager Lisbeths opgaver.
Karin er kirketjener ved kirkelige handlinger. Erik overtager
rengøringen

4. Gennemgang af kvartalsrapport Søren gennemgik kvartalsrapporten. Vi har et pænt overskud.
- bilag
Rapporten er taget til efterretning.
Vi sender1500 kr.
5. Familiefestivalen i Aarhus – anmodning om tilskud - bilag
Brev fra efterkommere af giverne. De ønsker kirkeskibet tilbage
6. Drøftelse af anmodning om kiri kirken, ellers vil de gerne have det tilbage.
keskibet – jf. vedhæftet bilag
Efter diskussion enedes menighedsrådet om, at skibet ikke tilbageleveres til efterkommerne. Kirkeskibet bliver, hvor det er nu.
Jette orienterer om gudstjenesten som helhed og klokkeringning.
7. ”Præstens maskinrum” - gudstje- Lene orienterer om valg af kollekt og kirkebøn.
nesten og dens muligheder
Malene orienterer om indgangs- og udgangsbøn.
Lisbeth orienterer om musikken i gudstjenesten.
Næste møde vil omhandle dåb.
8. Næste møde

Onsdag d. 25.9.19 kl. 18.30

9. Eventuelt

3.9. kl. 9.30 er der 1-årsgennemgang af Sognegården.
Vi har mange dåb, kirkelige handlinger og konfirmander, så vi
kan godt forsvare at kigge på resurser ang. præster. Vi er fleksible med kirkelige handlingen, fordi det også gælder kirkens renomme.
Ellen orienterer om spiseklubben – den har været i gang i 1 år.
Nu er det vores egen spiseklub – det koster 50 kr., og alle er velkommen.
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