Åby Sogns Menighedsråd
Åbyhøj, 15. april 2015

Protokol af offentligt menighedsrådsmøde
Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15.
Indledning: Karsten
Oprydning: Jesper, Thorkild
Afbud: Thorkild
Det officielle møde starter kl. 18.15.

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: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten

1 Økonomi
1.a Vedtagelse af budget 2016. Budget
vedlagt

Fremlagt og vedtaget

2 Indstillinger til beslutning
2.a Ansøgning fra Marianne Luna Røndal
om støtte til praktikophold
”Minglabar Myanmar”. Ansøgning
vedlagt

Behandlet. Vedtaget at støtte med 5000,-. Beløbet
er skattepligtigt. Og så glæder vi os til at høre om
projektet.

3 Indstillinger/orientering fra udvalg
3.a Nyt fra Kirke- og bygningsudvalget

Der er ingen fugt i tårnet i Gl. Åby. Arkivrummet i
sognegården har fået ny vandlås. Dræning på
Gefionsvej påbegyndt.

3.b Status på ny aftale med
kolonihaverne

Formand og kasserer fra haveforeningen deltog i
dette punkt. Uddybende og præciserende forslag
fra haveforening gennemgået. Under forudsætning
af provstiets godkendelse tilslutter menighedsrådet
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sig.
3.c Nyt fra AV-udvalget

To tilbud indhentet. Den bedste løsning findes. Og
derefter må vi se på økonomien. Studietur til Them
og en kirke, hvor Scantone har installeret,
anbefales, samt en samtale med brugere.

4 Orientering fra kontaktperson
Organist Jette Prip Jensen er sygemeldt .
Vikarer på plads maj måned ud. Klare aftaler med
diverse vikarer om bisættelser m.m.
Koristerne har henvendt sig med et fint tilbud om at
tilrettelægge motetter til gudstjenesterne. Vi
takker, men afslår høfligt, da det med mange
vikarer inde bliver en udfordring.
Kommunikation – et ad hoc udvalg der arbejder for
at kirken får deres egen opslagstavle på biblioteket.
Karsten og Knud tager hånd om det. Vigtigt at den i
positivt fald opdateres. Go card skal bruges i højere
grad, også til koncerter.
5 Orientering fra præsterne
Proces om at forhandle med skolerne om tidspunkt
for konfirmandundervisning.
FUK-stævne har tilbudt sig med sang ved
gudstjenesten 5. juli. Svaret positivt tilbage.
6 Orientering fra menighedsplejen
Der er Årsmøde den 10.5. Alle er velkomne.
Diakoniudvalg i Vestre Provsti har haft møde ang
Livsværkstederne i Gellerup. Livsværkstederne har
henvendt sig ang samarbejde, meget gerne om
frivillige. Den 24.8 kl 17.00 er der fyraftensmøde i
Brabrand sognegård om frivillighed, og her vil der
fortælles også om Livsværkstederne.
Diakoniudvalget opfordres til at deltage, samt andre
interesserede!
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7 Medarbejdernes 10 minutter
Hilse fra medarbejderne.
8 Menighedsrådets 10 minutter
8.a Nyt om bispevalg. Husk at stemmer
skal retur senest 6. maj.

OBS!

8.b Studietur 2015 – nyt fra udvalget?

Arbejdet er gået i gang.

8.c Status på implementering af
Kirkeweb

Kursus i morgen tidlig. Vi overgår hurtigst muligt til
Churchdesk, som det hedder nu. Tjek op på
mailadresser/mailserver.

8.d Henvendelse om kirkeur i Gl. Åby
Kirke. Henvendelsen er trukket
tilbage, men vi kan alligevel overveje
mulighed for at lade uret ringe om
dagen og ikke om natten.

Status quo bibeholdes.

Henvendelse fra biskoppen om at
ringe med klokkerne fra 8.00-8.15
den 5.5. i anledning af 70-året for
befrielsen.

Åbyhøj kirkeklokke ringede første gang ved
befrielsen. Vi skriver om det på hjemmesiden. Da
det er officiel flagdag, skal flaget op. Vi ringer ved
begge kirker.
Afskedsgave til biskoppen fra menighedsrådet.
Inger Margrethe kontakter Lene vedr.
pengeoverflytning.
Afskedsreception for biskoppen i Rådhushallen den
19.6 og afskedsgudstjeneste den 21.6 kl 14.00 i
Domkirken.

9 Meddelelser

10 Efterretningssager

11 Eventuelt
2. pinsedag – husk stor friluftsgudstjeneste kl 11.00
i Botanisk have.
Fyraftenssang påbegyndt med succes.
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12 Protokollen underskrives

Punkter til senere møder: to ansøgninger til musikarbejde – syng nyt og lyt til danske
salmer.
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Underskrifter:

Susanne Bach Ramsdal

Inger Margrethe Mikkelsen

Karsten Høgild

Steen Røndal Olsen

Per S. Godsk

Knud Bülow Nielsen

Preben Søren Riis

Kurt Dam Jensen

Hellen Waldstrøm

Thorkild Ibsen

Jesper Richardt

Jørgen Jensen

Inge Nedergaard Sørensen

Inger Johansen

René G. Rasmussen
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