Åbyhøj, 23-09-2020

Protokol af offentligt menighedsrådsmøde
Onsdag d. 30. september 2020 kl. 18:30
Oprydning: Karsten, Steen
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

Afbud: Karsten, Inge, Jesper

Der er ingen debat denne aften
1 Hovedtema
1.a Kvartalsrapport pr. 30-06-2020.
Gennemgang og godkendelse.
Kvartalsrapport vedlagt
1.b Budget 2021 – godkendelse af
endeligt budget. Vi har fået bevilget
mange ekstra anlægsmidler (se side
9). Hvad vil vi her? Budget vedlagt.

1.c Nyt fra Berit. Hvordan står det til i
medarbejdergruppen?

Gennemgået og godkendt.

Åby Sogns Menighedsråd, CVR-nr
57988711, Budget 2021, Endeligt budget
afleveret d. 25-09-2020 09:08- godkendt.
Projektet i Gl. Åby kirke og etablering af
lokaler i samme område tages op i det nye
menighedsråd. Opgaven med at finde
180.000,-kr i besparelse pågår. Henrik,
Berit og Steen arbejder videre med dette.
Det står godt til, overordnet. Covid
påvirker hverdagen. Medarbejderne er
hjemme ind imellem, for at blive testet ifm
symptomer. Møder afvikles ind imellem på
zoom.
Kirketjenerne gør meget rent. De to kirkeog kulturmedarbejdere gør meget for at
fastholde kirkens fællesskaber.
MUS gennemført i april via telefon.
Arbejdspladsvurdering gennemføres nu.
Der roder og ryddes op på kontorgangen
for at optimere lokalebrugen.
Covid kræver nytænkning. Det både
tapper og giver energi. Det er en styrke at
vi mødes hver uge til kalendermøde og en
gang om måneden til medarbejdermøde.
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Berit takkede for orloven og var glad for at
være tilbage.
2 Indstillinger til beslutning
2.a Juleaftensgudstjenester 2020.
Hvordan kan vi tilbyde
juleaftensgudstjenester i denne
Corona-tid?

2.b Velkomstbrev – videre arbejde

2.c Grøn kirke – tilbagemelding fra
medarbejdermøde og beslutning om
videre forløb

2.d Om Corona-situationen. Hvilke
arrangementer gennemføres, hvilke
aflyses og på hvilken baggrund?

Ide-oplæg vedlægges referat. Poul
undersøger evt lydmand og Susanne tager
kontakt til politiet, efter præsterne har
opmålt pladsen.
Skolens julegudstjenester ender nok
desværre med at blive aflyst.
Julegudstjenester for institutionerne bliver
institutionsvis, udendørs, gennem
december måned.
Menighedsrådet har sagt god for at den
ene af julens gudstjenester aflyses.
Præsterne afklarer hvilken.
Antal personer/folkekirkemedlemmer
tilflyttet bydelen i første kvartal 2020– 259
mellem 15-30 år. Andre grupper fylder
meget mindre, ca 30. Og er dermed en
realistisk gruppe at nå med en personlig
hilsen.
Gruppen mellem 15-30 nås målrettet, når
et passende tilbud findes i bydelen.
Det er tilladt at trække lister over tilflyttere
og at sende frivillige ud med et brev.
Steen og Karsten arbejder videre med
brev/pakke.
Emnet har været behandlet som punkt ved
et medarbejdermøde. Der var generelt
opbakning til at arbejde videre med Grøn
kirke-ideen. Vigtigt, at der skal nedsættes
et udvalg, som trækker læsset og tager
ansvar for, at ideer føres ud i livet, og
sikrer, det bliver konkret.
Og måske skal vi stræbe imod at blive
grøn-kirke på vores egen måde.
Medarbejdergruppen talte også om indkøb
af varer, der var produceret forsvarligt.
Ulla fortalte, at Åbent-hus,
sogneeftermiddage, Vi strikker Dåbsklude
og basarkredsen gennemføres – alle efter
gældende regler.
Nordrevej kører. Besøgstjenesten kører.
Plejehjemmene er vi lige kommet ind på
igen, efter de regler, plejehjemmene stiller
op. Åbygård er foreløbig lukket.
Minikonfirmanderne er begyndt i dag, i et
klasseadskilt forløb á 5 gange hver.
Babysalmesang kører i Gl. Åby kirke med
2 hold med 10 deltagere pr gang.
Der er 8 i børnekoret.
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Spaghettigudstjenester er foreløbig aflyst
til november.
Pizzagudstjenster og BUSK skal afvikles
på andre måder.
Signe kører De små synger.
Gudstjenesten gennemføres. Det
annonceres, at der er et begrænset antal
pladser, og at kirken åbnes på et bestemt
tidspunkt. Gudstjenestegængere placeres.
Når kirken er fuld, henvises til
sognegården, hvis der er mulighed for
livestreaming. Steen arbejder videre med
ideen.
Muligt traktement – goodiebags. Johanne
undersøger muligheder på nettet. Maria
undersøger HN gaver.

2.e Kirkens 75-års jubilæum – fejring 1.
søndag i advent. Hvordan
gennemfører vi?

3 Indstillinger/orientering fra udvalg
3.a Fra valgudvalget:
1. Status på valgforsamling og
kandidater til ekstraordinær
valgforsamling
2. Afholdelse af ekstraordinær
valgforsamling
3.b Fra B & U udvalget. Referat vedlagt

3.c Fra Menighedsplejen. Referat
vedlagt

3.d Fra kulturudvalget

Status – der blev valgt 12 medlemmer og
ingen stedfortrædere. Derfor skal der
afholdes ekstra valgforsamling den
6.10.2020 kl 19.00.

Sommerudflugt til Djurs Sommerland har
været et tilbud gennem tre år for Ravnsølegatets midler. Det har været gode
udflugter. Udfordringen er, at
ravnsølegatets midler er brugt. Det
forsøges via fondsmidler at fortsætte
traditionen.
Vi har mange dåbsbørn. Vi vil gerne have
et dåbstræ og fylde det med engle, med
dåbsbarnets navn og dato, og at englen
hænges op af en af fadderne. Vi kunne
ønske at lave en gruppe af ”englemagere”,
altså mennesker, der laver de små engle,
hvis muligt.
En gang om året inviteres dåbsfamilierne
til et dåbstræf, hvor de får deres egen
engel.
Udvalget har også en ide om
konfirmandgenbrugstøj.
Til orientering. Diakoniområdet er lagt ind
under menighedsplejen. Menighedsplejen
holder årsmøde mandag den 16.11 kl
16.30-18.30.
Kulturugen kører- coronasikkert. Det
meste gennemføres.

4 Løst og fast
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Vi har over 100 konfirmander, og i år har
Morten Skrubbeltrang det ene
torsdagshold fra Gammelgårdsskolen.
På lørdag er der Åbyhøj Hjælper
Hinanden. Det bliver et lille, fint
arrangement. Der er løb i parken,
Nordrevej skræller æbler, og nogle
hjælper i hjemmene.
En gang årligt inviterer provstiet til et Lønmøde. Henrik og Steen deltog. I år
opfordredes menighedsrådene til at lave
en lønpolitik.
Der er skole-kirkeårsmøde næste torsdag.
Inger deltager.
Vi har haft rotte i kirken. Der har været hul
på vandledningen. Hullet lukket.
5 Efterretningssager
6 Eventuelt
Ved et af de næste møder skal der
udarbejdes en overlevering.
7 Protokollen underskrives
Punkter til senere møder
Grøn-kirke-udvalg nedsættes. Lokaler i Gl.
Åby og renovering af Gl. Åby kirke.
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