Åby Sogns Menighedsråd

Åbyhøj, 25. november 2014

Protokol af offentligt menighedsrådsmøde
tirsdag d. 25. november 2014 kl. 17.15
Indleder: René Rasmussen
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

fraværende: Rene Rasmussen, Karen-Lis Kristensen, Samuel Thryssø,

Det officielle møde starter kl. 18.15.

Aftenens debat: Synlighed. Vi har lavet nyt kirkeblad og hjemmeside. Hvad skal/kan vi ellers
gøre for at øge synligheden om vores arrangementer? Oplæg ved Steen
1 Økonomi
2 Indstillinger til beslutning
2.a Kolonihaverne: Opfølgning på
møde/forhandling med
Haveforeningen.

2.b Forespørgsel om lån af Åbyhøj kirke
og kirkegård til kirkeprojekt.
Opfølgning på ad hoc udvalget

Møde afholdt. Tidsplanen kan ikke holdes. Skal på
kolonihavens generalforsamling til marts. Vi
inviteres til at deltage i et udvalg der skal lave en
have, vi også må gøre brug af. I forhold til den
nederste rækker skal vi afklare. hvad vi ønsker at
bruge haverne til, og få udarbejdet et reelt forslag
snarest muligt, gerne inden kolonihaveforeningens
generalforsamling. Ad-hoc udvalg: Susanne, rep fra
KFUM-spejderne, en gartner, + en mere. Susanne
spørger – efter jul.
Møde afholdt. Forslag om at flytte det til uge 45. De
pårørende til gravsteder, der skal bruges, kontaktes
forud. Der benyttes ikke grave, der er anlagt for
nylig, ej heller tæt på disse. Det tilstræbes især at
bruge gangarealer og græsarealer (bl.a. tomme
grave). Når der øves og skuespillet afvikles skal man
møde et menneske ved alle låger. Skuespillerne
informeres via besvarelse på mailen, hvor aftalerne
ridses op.
Konklusionen er, at rådet siger ok for projektet.
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2.c Ansøgning fra medarbejderne om
betaling af julefrokost - vedlagt
2.d Lån af Åbyhøj Kirke til optagelse af
kortfilm i december.

3 Indstillinger/orientering fra udvalg
3.a Bygningsudvalget. Møde i udvalget d.
7/11. Referat vedlagt

3.b Status på omdeling af kirkeblad

vedtaget
Steen ringer og hører nærmere om formål. Det kan
kun lade sig gøre i Gl. Åby kirke med så kort varsel.
Hvis det bliver et ja, er betingelserne at kirkelige
handlinger går forud og at rengøring og oprydning
klares af dem selv.

Taget til efterretning. Scantone skal stå for et årligt
eftersyn af teleslyngen. Serviceaftale indgåes. Det
skal undersøges, hvilke tilladelser der skal indhentes
for at kunne ændre gulvet i Åbyhøj kirke.
Der er kommet to nye uddelere.

4 Orientering fra kontaktperson
Lisbeth Andersen genvalgt som
medarbejderrepræsentant.
5 Orientering fra præsterne
Der har været to pizzagudstjenester i efteråret med
hhv 60 og 92 deltagere. Målgruppen 3.-7. klasse.
Temadag på lørdag med konfirmanderne i kirke og
sognegård. De har også været til Churchexplorer i
Domkirken sidste onsdag. Minikonfirmandforløbet
afsluttes. Et godt forløb med 26 deltagere. Susanne
tilbage. Julehjælpsansøgningerne kommer ind nu.
Julekrybben fyldes af minikonfirmanderne onsdag.
Juleaften er der 8 gudstjenester i sognet, heraf to
på plejehjemmene, som noget nyt. meget positivt.
6 Orientering fra menighedsplejen
Ved godt mod. I morgen pakkes julekurvene til
Sifsgården, Thorsgården og Åbygård, Anker
Jensensvej, B.S. Ingemannsvej og Nordrevej, samt
lidt rundt i sognet. Bliver delt ud i december.
Frivilligfesten den 22.1 kl 15.30, og gerne også før til
borddækning. Skriv i kalenderen.
Søndag den 28.12 juletræsfest i sognegården. Alle
er velkomne.
7 Medarbejdernes 10 minutter
Skulle hilse fra gartnerne. Grandækningen færdig en
af dagene.
8 Menighedsrådets 10 minutter
8.a Farvel til afgående
menighedsrådsmedlemmer
8.b Midtvejsmøde i Landsforeningen d.
15/11. Orientering og debat v. Per
8.c Ryste sammen arrangement i det nye
menighedsråd d. 11/1 2015

En stor tak lød til de afgående medlemmer. Tak for
godt samarbejde og for indsatsen. Vi ser frem til
fremtidigt samarbejde i sognet.
Taget til efterretning.
Der er lavet et program, med bl.a. tro- og
livsfortællinger, så vi lærer hinanden at kende, og
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lærer noget om at være i et menighedsråd –
udvalgsstruktur osv. Invitation sendes ud snarest.
Husk arrangementet søndag.
9 Meddelelser
10 Efterretningssager
10.a MobilePay i Åby Sogn
10.b Beslutning om Kirkeweb i Århus
Vestre provsti og betydning for Åby
Sogn.

God ide.
Steen orienterede. Hjemmeside, kalendersystem
osv styres via Kirkeweb. Kirkeweb står for at
overføre alle data ind i det nye system.

11 Eventuelt
Jytte har deltaget i Skole-kirke-årsmødet.
12 Protokollen underskrives
Punkter til senere møder
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Underskrifter:

Susanne Bach Ramsdal

Inger Margrethe Mikkelsen

Karsten Høgild

Per S. Godsk

Steen Røndal Olsen

Knud Bülow Nielsen

Jørgen Jensen

Preben Riis

Maja Vibe Hammer

Samuel Alberg Thrysøe

Jytte Bojesen

Jesper Richardt

Kurt Dam Jensen

Karen-Lis Kristensen

Jytte Krabbe

René G. Rasmussen
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