Åby Sogns Menighedsråd

Åbyhøj, 24. oktober 2017

Protokol af offentligt menighedsrådsmøde
tirsdag d. 31. oktober kl. 17.15.
Indledning: Kurt
Oprydning: Hanne, Inge

Det officielle møde starter kl. 18.30
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Åby Sogn – nærværende fællesskaber båret af
kristen tro og liv
 vi vil møde hinanden der hvor vi er
 vi vil være synlige og aktive i og udenfor kirken
 vi vil forny os uden at miste traditionen

Aftenens debatpunkt: Kirken u Byen. Oplæg ved Sanne Andersen Hansen, Kirkefondet.
Informationspapir vedlagt
Økonomi
Intet at bemærke
Indstillinger til beslutning
Intet at bemærke
Indstillinger/orientering fra udvalg
Udvidelsesudvalget – udvalgets
Udvidelsesudvalget arbejder videre sammen med
videre arbejde baseret på debatten
Sanne Andersen Hansen.
Bygningsudvalget:
Udlejning af præsteboligen
- Udlejning af Gefionsvej
Steen har rådført sig med Brabrand-Sdr. Aarslev
under Inger Margrethes
menighedsråd vedr. udlejning af præstebolig,
orlov.
prisdannelse og udfærdigelse af lejekontrakt.
- Udvendig skiltning
Preben og Kurt udarbejder beskrivelse af boligen
- Flytning af hjertestarter
og sørger for, at den bliver lagt på Boligportalen.
Husk at konsultere Landsforeningens jurister.
Bygningsudvalget kontakter håndværkere og
beslutter derudfra, hvor lang udlejningsperioden
kan løbe. Inger Margrethe flytter ind igen 1.
august 2018.
Udvendig skiltning:
Bygningsudvalget arbejder videre jf. referatet fra
august. Husk også at tænke i skiltning fra kirke til
sognegård.
Flytning af hjertestarter
Preben kontakter Falck, som vi har abonnement
hos på den nuværende hjertestarter og forhører
sig om muligheder.
Der er problemer med lydanlægget i sognegården.
Kirketjenerne kontakter AV Center.
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3.e Kirkebladsredaktion og Uddeling af
kirkeblade: Kort orientering

4 Orientering fra kontaktperson
4.a Ansættelse af organistvikar

Karsten og Inger Marie orienterede om
problemerne med AV-udstyret i kirken. Efter
månedlange problemer kører systemet nu igen,
som det skal.
Redaktionsudvalget har holdt møde og forholdt
sig til problematikken omkring manglende
omdelere. Der efterlyses omdelere i det
kommende kirkeblad. Nye omdelere kan
henvende sig til Kirsten.
Kirkebladets oplag skal opjusteres, efterhånden
som de nye boliger på Søren Frichs Vej kommer
til.
Steen har skrevet et indlæg til kirkebladet om
menighedsrådets aktuelle arbejde.

Steen, Berit og Henrik har påbegyndt arbejdet
med at udfærdige en stillingsbeskrivelse til en
kommende organistvikar. Stillingens omfang er
endnu ikke fastsat. Udvalget arbejder videre mhp.
nedsættelse af ansættelsesudvalg.
Jettes 25 års jubilæum fejres i Åbyhøj kirke 1.
november kl. 16.00.

5 Orientering fra præsterne
Susanne er nu sygemeldt 40% og deltager derfor
indtil videre ikke i udvalgs- og
menighedsrådsmøder.
Gudstjeneste i den blå time har nu været afviklet
tre gange med fin tilslutning. Konceptet virker
slidstærkt og får mange gode ord med på vejen fra
kirkegængerne. Efter nytår flyttes det permanent
til Gl. Åby kirke og flyttes som aftalt indtil videre til
om aftenen.
Som led i tilbagemeldingen til biskoppen om
højmesseliturgien, udleveres for tiden ved
udvalgte gudstjenester et spørgeskema, hvor
kirkegængere giver respons på deres oplevelse af
gudstjenesten.
På søndag er det Allehelgen, hvor navnene læses
højt på dem, vi har mistet i Åby sogn det
forgangne år ved mindegudstjenesten.
6 Orientering fra menighedsplejen
Intet at bemærke.
7 Medarbejdernes 10 minutter
Der har været afholdt stort grandækningskursus
på kirkegården. Der tænkes nyt ift. grandækning
af hensyn til ergonomi.
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Kontorgangen har forpligtet sig på sammen at
tænke i ny, overskuelig hjemmeside.
8 Menighedsrådets 10 minutter
8.a Resultat af valg til provstiudvalg og
stiftsråd

8.b Status på KaBoo og ny hjemmeside
8.c Status på ansøgning om forsøg
8.d Konstituering 2018 – skal
gennemføres på næste møde. Tænk
allerede nu over roller.

Følgende er valgt til provstiudvalget: Lis Glibstrup,
Leif Kerstens, Poul Langagergaard og Michael
Pedersen. Valgt til stiftsrådet er Christian Hebell
Paulsen.
Der afholdes kursus i det nye system for
medarbejderne d. 28. nov.
Steen har indsendt ansøgning til Kirkeministeriet.
Vi afventer svar.
Tillidshverv og udvalg skal fordeles på næste
møde. Husk at tænke over, hvad vi hver især vil
byde ind med.
Inger har sammen med Ulla været på kursusdag
om Voksenfællesskaber i folkekirken:
Voksendialog v/en svensker og filosofiske saloner
v/Birgitte Kragh Engholm. Særligt det sidste er
tænkt meget skarpt mht. målgruppe og PR.
Hun kan høres på provstiets kursusdag d. 13.
januar.

9 Meddelelser
Intet at bemærke.
10 Efterretningssager
Intet at bemærke.
11 Eventuelt
Intet at bemærke.
12 Protokollen underskrives
Punkter til senere møder
Diakoniudvalget på besøg
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Underskrifter:

Susanne Bach Ramsdal

Mads Djernes

Karsten Høgild

Steen Røndal Olsen

Per Sjørup Godsk

Preben Søren Riis

Thorkild Ibsen

Inger Johansen

Henrik Juhl

Kurt Dam Jensen

Jesper Richardt

Inge Nedergaard Sørensen

Hanne Kidmose

Hellen Waldstrøm

René Graabæk Rasmussen
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