Referat menighedsrådsmøde torsdag d. 23. Aug. 2018
Til stede: Gitte Thaarup, Inger Svendsen, Mark Lewis, Helle Christiansen, Margit Hansen, Birthe
Christensen, Erik Brogaard, Bente Aalbæk, Dorte Bhutho
Fraværende: Jan og Mette Thaarup, Louise Aaen, Knud Kreilgaard, Per Christiansen
1. Indledning v/Mark Lewis
Salme nr. 330 For en varig fred blandt lande.
Luk. 13: 1 - 7
Forbindelsen imellem troen og hverdagen.
2. Opstart i alle arbejdsgrene
Spejderne er startet op. Stafet for livet bliver stort. Foreløbig 57 tilmeldt løbet. Spejder-bestyrelsen
skal mødes og de skal have sat sig ind i de nye tilskudsregler og danne sig et overblik over
økonomien.
Børnekoret er startet op - ved afslutningssangen ved første øvelse var der alt i alt 40 børn og voksne
(børnekor, dansepiger og forældre).
Lovsangskor - Ny opstart - 3 sangere sammen med Anne Kirstine Clausen.
Myretuen er startet. 12 børn og 5 voksne. Fin opstart.
Mødre, privat børnehave og privat dagplejemor.
MK starter op på mandag med udflugt til Robenhagens sommerhus.
Læsegruppen starter d. 3. september med ”Skæld ud på Gud”.
Konfirmanderne er kommet i gang. 9 pers.
Ichthus starter op d. 29/8 og de skal til København d. 6-7 oktober og synge sammen med Kefas.
Forslagskomiteen skal mødes for at være på forkant med ændringer der kommer på vigtige poster.
Måske skal menighedsrådet også inddrages i disse ting.

TJENESTER: Louise Aaen sætter opgaverne i bladet og laver et opslag om det i kirken, og så må vi
alle være opmærksomme og spørge folk.
3. Nyt fra finanskomiteen/v. Jan Thaarup og Knud Kreilgaard
Efterårsindsamling, opfølgning kirkebidrag
Punktet kommer på dagsordenen til næste menighedsrådsmøde.
4. Dato og planlægning af inspirationsdag/os alle
Inspirationssøndag d. 3. februar efter Gudstjenesten.
Udvalg: Helle Christiansen, Dorte Bhutho, Gitte Thaarup, Margit Hansen, Jan Thaarup og præsterne.
Planlægningsmøde aftales på søndag.
5. Program for sep. – okt.
Følger efter referatet. Vi skimmede også nov.+dec.
6. Persondata politik
Dette punkt vil vi tage op efter at præsterne har været til møde og fået nærmere information om
det.
Erik Brogaard spurgte om, hvor børneattesterne, som indhentes om ungdomslederne skal
opbevares?
Svaret er, at der kommer et nyt brandsikkert og aflåst skab til sådanne papirer.
7. Siden sidst:
Skt. Hans
Fantastisk tale af Louise Aaen om at være spejder.
Fint vejr og godt arrangement.
Børne- og Betweenlejr uge 27
Omkring 30 børn (omkring 70 med de voksne)
De store teenagere var gode til at tage sig af de små og få dem med i legen.
Kanohike storspejderne uge 28
Erik Brogaard fortalte, at der blev sejlet og båret både, der hvor man ikke måtte sejle på de små
kanaler. 15 spejdere og 3 ledere. Rigtig godt. Det kunne godt gentages.

Framnäs uge 28-30
Uge 29 , 75 deltagere. Nogle i campingvogne og telte. Mange unge familier med - småbørnsfamilier.
Ungdomslejr uge 31
Mange spændende aktiviteter - lav din egen smoothie, besøg hos fam. Steinvig, tur i Zoo mm.
Sommerhøjskole uge 32
Der var ikke så mange mødt op i år. Kun Bente Aalbæk deltog herfra. Vi vil gerne forsøge at få lidt
flere af sted, for det er en stor oplevelse.

Sommeraften gudstjenester
En positiv oplevelse, hvor der bl.a. var dialogprædiken (Louise Aaen, Carsten Morsbøl og de
fremmødte) og solo af Lise Hjørne
8. Eventuelt
Mark Lewis takkede hjerteligt for menighedens fejring af ham og for gaver i anledning af hans 60års fødselsdag. Dejlig stemning og rigtig mange på besøg.
Kick-off gudstjeneste med frokost og kagebord bagefter.
Menigheden fejrer samtidig 90-års fødselsdag.
Nu går solen sin vej. Nr. 294
Fadervor
Referent: Dorte Bhutho
Kaffehold næste møde d. 4. oktober: Jan og Mette Thaarup

