Åby Sogns Menighedsråd
Åbyhøj, 26. september 2017

Protokol af offentligt menighedsrådsmøde
Tirsdag d. 26. september kl. 17.15.
Indledning: Henrik
Oprydning: René, Hellen

Det officielle møde starter kl. 18.30

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: Folkekirkens Familiestøtte. Oplæg ved Lise Møller Nissen
1 Økonomi
Intet at bemærke.
2 Indstillinger til beslutning
2.a Valg til PU. Oplæg ved Steen. Forslag,
at vi mødes d. 10/10 kl. 17 for at
afgive stemmer.

Der er valg til både PU og Stiftsråd, da der er
indkommet to lister til begge valg. Provstiet mailer
information ud 29. september. Preben henter
valgmateriale på provstikontoret d. 2. oktober ml.
kl. 17-18. Stemmeperioden løber fra 3.-16.
oktober. De valgte MR-medlemmer mødes
ekstraordinært og stemmer d. 10. oktober kl. 17.
Der skal vælges fire medlemmer til PU.

2.b Forslag til ansøgning om
forsøgsordning nr. 7 – oplæg følger

MR besluttede at indsende ansøgningen til KM.
Karsten og Steen leder efter udvalgsbeskrivelser,
der kan medsendes som bilag. Vi skal arbejde
videre med kommissorier og budgetter for
udvalgene.

3 Indstillinger/orientering fra udvalg
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3.a Menighedsmøde 2017. Kan ikke
holdes sammen med fællesspisning i
november. Hvad gør vi?

3.b Velkomstfolderudvalg – opfølgning
på sidste møde

Der skrives en nytårsstatus til næste nr. af
kirkebladet. Input modtages gerne af Steen –
deadline 25. oktober.
I det hele taget skal vi blive bedre til at informere
om MR’s arbejde i kirkebladet.
Fællesrådet har en brødtekst klar til en folder, der
skal uddeles til tilflyttere – her vil Åby sogn være
nævnt.
Vi fastholder ideen om, at vi også skal udlevere
vores eget velkomstbrev. Steen har udkast
liggende, hvor div. alderssvarende foldere og
postkort kan vedlægges.

3.c Udvidelsesudvalget – møde skal
aftales. Om antropologiske data
samt invitation til konference

Mads, Inge og Steen arbejder videre med henblik
på uddeling sammen med næste kirkeblad.
Karsten snakker med Kirsten om at udtrække liste
over nyligt tilflyttede.
Esben Thusgaard og Steen planlægger møde i
udvalget (bestående af Hellen, Ulla, Susanne, Inge,
Thorkild, Steen).
Kirkefondet holder konference i Kbh. 11/11.
Susanne tjekker, hvor mange vi kan sende. Steen
regner med at deltage. Tilmeldingsfrist 25/10.

3.d Bygningsudvalget:
Udlejning af Gefionsvej under Inger
Margrethes orlov.

Steen har en dialog med en mulig lejer til
Gefionsvej. Steen kontakter
provstiet/menighedsrådsforeningen vedr.
lejekontrakt og prissætning.
MR har modtaget invitation til borgermøde d. 9.
okt. i Elværket ang. revitalisering af
centerområdet i Åbyhøj. Kurt, Henrik, Hellen,
Thorkild og Inge regner med at deltage.
Preben orienterede om indbrudsforsøg på
kirkegårdskontoret.

3.e Uddeling af kirkeblade: Der mangler
uddelere og vi skal have styr på de
nye adresser ved Fragtmandshallen

Der mangler uddelere til fem eksisterende ruter
plus de nye ruter. Alle bedes tænke i mulige nye
uddelere. Henvendelser sker til Kirsten. Steen
arbejder videre med de nye ruter. OBS på de
ruter, hvor der skal flere blade til pga. nybyggeri.
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4 Orientering fra kontaktperson
4.a Lønforhandlinger og lønmøde d.
25/9

Steen og Henrik har deltaget i provstiets lønmøde
25/9 og orienterede om, at der er indkommet
lokale lønkrav i Åby sogn. Deadline for MR’s svar
på lønkravene er 15/11.
Jette har 25 års jubilæum 1/11 – fejres
sammenfaldende med Spil Dansk dagen kl. 17. En
kirketjener og en af præsterne arrangerer
sammen med Berit (invitationer, forplejning mm.)
MR bakker op om, at Siris projektstilling (3 timer
ugentligt) forlænges ud over 15/12.

5 Orientering fra præsterne
5.a Indsættelse af Mads Djernes d. 1/10

Mød op til gudstjenesten søndag d. 1/10, hvor
Mads Djernes indsættes. Efterfølgende kaffe og
kage.
Herudover orientering om Projekt
Gudstjenesteliv, hvor første samling er
gennemført og om første ”Gudstjeneste i den blå
time”. En succes på alle måder – musikken satte
rummet og fællesskabsfølelsen stod klart. Det
lover godt for de kommende tre gudstjenester i
rækken. Forslag: Kirkekaffe inden vi går i gang.
Husk opfordring til at slukke mobiltelefoner.
Susanne har været på kursus i Glasgow om
fællessang og gudsbillede, om kreative måder at
arbejde med bibeltekster på i gudstjenesten.
Susanne og andre deltagere på kurset har en
gudstjeneste i støbeskeen til anskueliggørelse af
tankerne bag.
Jakob har hjulpet præsterne med konfirmander –
tak for det og tak for koordinering og velvilje fra
Inger Marie.
Susanne er fortsat deltids sygemeldt.
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6 Orientering fra menighedsplejen
Der arbejdes med Diakoniens dag 24/2 2018.
Besøgstjenesten vokser støt.
7 Medarbejdernes 10 minutter
Der er travlhed på kirkegården, som værdsætter
meget, når MR-medlemmer kommer på besøg.
Linda er ansat i et tidsbegrænset
arbejdsprøvningsforløb på kirkegården.
Studieturen for MR og ansatte forløb rigtig fint.
8 Menighedsrådets 10 minutter
8.a Frivilligfest d. 16. januar 2018

Ulla er i gang med at planlægge frivilligfesten. MR
er værter, så sæt kryds i kalenderen 16/1 2018 kl.
15.30- ca. 20.

9 Meddelelser
Intet at bemærke
10 Efterretningssager
Intet at bemærke
11 Eventuelt
Intet at bemærke
12 Protokollen underskrives

Punkter til senere møder
Flytning af hjertestarter (udvendigt)
Bygningsudvalget arbejder videre med skiltning på
sognegården
Udvidelsesudvalget
PR
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