Referat fra Menighedsrådsmødet d. 31/1 2019
Afbud: Mark Lewis, Per Thaarup, Knud Kreilgaard
Til stede: Margit Hansen, Inger Svendsen, Louise Aaen, Elsebeth Hjortshøj, Jan og Mette
Thaarup, Gitte Thaarup, Erik Brogaard, Birthe Christensen, Helle Christiansen, Dorte Bhutho

1. Indledning v/Louise Aaen.
Salme nr. 6 Lover den Herre, den mægtige konge med ære. Indledning
med henvisning til bogen ”Åndeligt venskab” af Tonny Jacobsen.
Inspirerende bog om åndelighed i tiden. ”Kirken burde være et stort
tagselvbord, hvor alle kan bidrage, i stedet for en restaurant hvor der
er få, der serverer.
2. Sidste hånd på Inspirationsdag.
Louise Aaen gennemgik kirkens 10 fokusområder (nationale og lokale).
Vi skal vælge nogle af dem til inspirationsdagen. Vi laver mellem 3 og
5 grupper og bruger dem, vi synes der er folk til.
Udvikle kristne ledere, Starte nye trosfællesskaber - revitalisere
eksisterende menigheder, I tjeneste med fattige, Global sundhed,
Åndelig udvikling.
Præsterne har skrevet spørgsmål ned til alle grupperne, og de bliver lagt
ud på bordene.
Helle Christiansen, Gitte Thaarup, Erik, Brogaard, Louise Aaen, Margit
Hansen, Mark Lewis og Mette Thaarup står for grupperne to og to.
3. Nyt fra kirkeværgerne
De er ved at undersøge priser på skabe til kirkebøger og historisk
materiale. Prisen ligger på omkring 10.000 kr. Vi skal finde ud af hvor vi
skal finde pengene til det, og hvor skabene skal stå.
4. Mission v/ Mark Lewis

Punket udskydes til næste møde, men vi glæder os til fredagens
sammenskudskilde. I missionsgruppen taler man om bl.a. om at få et
udenlandsk projekt, som de unge får mulighed for at besøge.
5. Henvendelse ang. præsteløn i Letland v/Gitte Thaarup og præsterne
a.Menighederne opfordres til at samle penge sammen til
præstelønningerne i Letland ved projekter i februar. Tilskuddet
fra USA er faldet. De er tvunget til at skære ned på antallet af
præster for at få det til at hænge sammen. Vi må have noget
info om det med i martsnummeret af kirkebladet. Kan vi finde
på noget kreativt i stedet for bare at komme med en opfordring
og lave en kollekt.
b. Idé: 16 marts ved qvindfolk, hvor borgmester Birgit Hansen
kommer, opfordrer vi folk til at bidrage med div. madvarer i
stedet for at vi skal købe det, og så giver vi pengene fra
betalingerne til Letland.
6. Program for marts + april v/Louise Aaen
Louise gennemgik programmet, som følger sidst i referatet.
7. Siden sidst:
 Julen og Nytår - flot pyntet udendørs foran og bag kirken.
 Vil vi stadig have 3 gudstjenester? Vi diskuterede det lidt og
besluttede at holde fast ved de 3.
 Nytårslejr på Solborgen - stor success - konfirmanderne + 56 andre.
 Cafe Q - med Linda Suhr var et fantastisk arrangement.
 ”Mand mødes” næste gang med Peter Skovbak. Ønskeligt at
der kom lidt flere yngre.
 Støttekoncert med Lise Hjørne og Knud-Erik Thrane Fantastisk - 10.000 blev sendt til Congo. Vær opmærksom
på, at det kan være et problem med bålene i fadene ved
hoveddøren, hvis det blæser meget.

 Alliance-uge - Meget dårlig tilslutning fra Metodistkirken. Vi
må overveje hvad vi kan og skal. Måske er det problem at
det ligger i januar.
 Spejdernes nytårslejr - Lyngperlen. Dejlig lejr - ca 35. Vil
gerne have endnu flere deltagere.
8. Eventuelt
 Alterlys, der findes en ny slags som er mere miljøvenlige = et ”lys”
der fyldes med olie (kokospalmeolie). Mette Thaarup har
overtaget indkøbsjobbet fra Knud og Gurli Kreilgaard.
Menighedsrådet bakker op om indkøb af de nye miljøvenlige lys.
(alterlys.blogspot.com/p/den-gode-lys-ide.html)
 Gitte Thaarup opfordrer til, at vi afleverer vores lysestumper til
Røde Kors som indsamler stumper og støber fine nye lys af dem.
 Vi fik en hilsen fra Marianne Pedersen med tak for juleblomster.
9. Afslutning v/Louise Aaen.
Salme nr. 295 Du som har tændt millioner af stjerner.
Bøn bl.a. for menighedens syge.
Næste møde d. 7/3 - 2019-01-31
Kaffehold: Helle og Per Christiansen

Program for marts – april 2019
Marts
1.-3. marts Konfirmander til København & MSA
1. marts kl. 14.30 Kvindernes internationale bededag
3. marts kl. 10.00 Fastelavn Gudstjeneste
4. marts kl. 19.30 Læsegruppen mødes
7. marts kl. 19.30 Menighedsrådsmøde
Lørdag 9. marts kl. 9-15 Endagsretræte
Søndag 10. marts kl. 10.00 Gudstjeneste
11. marts mk generalforsamling
Tirsdag 12. marts kl. 19.30 Fællesskabsaften med Shadi fra Syrien Kaffe: 20 kr.

Lørdag 16. marts kl. 10.30 Cafe Qvindfolk
Søndag 17. marts kl. 10.00 Gudstjeneste
Søndag 24. marts kl. 10.00 Gudstjeneste
Søndag 31. marts kl. 10.00 Gudstjeneste

April
Mandag 1. april kl. 19.30 Mandagslæsegruppe mødes
Lørdag 6. april. Kl. 12.30 Man(d) mødes. Ud af huset oplevelse. Besøg i palmeland på Frederikshavns
gartneri
Søndag 7. april kl. 10.00 Gudstjeneste med nadver
Søndag 7. april P-konference
Mandag 8. april MK hyggesamvær
Onsdag 10. april kl. 10.00 Børnehavegudstjeneste
Onsdag 10. april kl. 17.00 Familiegudstjeneste (Klub 3)
Søndag 14. april kl. 10.00 Palmesøndag Gudstjeneste med overhøring
18. – 22. april MU Påskelejr med MBU Norge
Skærtorsdag 18. april kl. 19.30 Ichthus og Klaus Laursen og nadver
Langfredag 19. april kl. 11.00 Passionsgudstjeneste
Påskedag 21. april kl. 10.00 Højtidsgudstjeneste
Søndag 28. april kl. 10.00 Gudstjeneste

