Referat fra menighedsrådsmøde torsdag d. 7/3 2019
Afbud: Jan Thaarup
Tilstede: Mark Lewis, Erik Brogaard, Elsebeth Hjortshøj, Louise Aaen, Inger Svendsen, Gitte Thaarup, Helle
& Per Christiansen, Per Thaarup, Mette Thaarup, Margit Hansen, Knud Kreilgaard, Birthe Christensen, Dorte
Bhutho.
1. Indledning v/Mark Lewis.
Salmebogen142. Se hvilket menneske. Dagens andagt fra ”Fast food”-bogen.
2. Pastoratskonference d. 7/4 v/alle
Frokost: Vi bestiller pålægskagemænd hos Den Bette Kro. Nogle fra medhjælpergruppen står for det.
(Mette og Jan Thaarup, Kirsten og Søren Nygaard?)
Thomas Risager prædiker ved Gudstjenesten før pastoratskonferencen og leder konferencen.

3. Opsamling på Inspirationsdag v/alle
Vi har brug for at snakke om punkterne og finde ud af, hvad vi vil fokusere på. Tager det op til
pastoratskonferencen. Det første menighedsrådsmøde efter pastoratskonferencen skal bruge tid på at
arbejde videre på det.
Talte lidt om planerne med den grønne græsplæne - både kort- og langtsigtede planer, og Louise Aaen
refererede fra inspirationsdagen:

Global sundhed
Vi har mange gode tiltag allerede, men det ku’ være en god ide med uformelle gågrupper eller cykelgrupper,
der mødes ved kirken og inviterer andre. Vi ku’ gøre en indsats for at vinterbaderne får et fast mødested.
Bedre formidling af værdier og tiltag. Et nyt tiltag kunne være pilgrimsvandring.
Tjeneste med fattige

Behov for besøgstjeneste – nødvendigt med struktur.
Julehjælp igennem kommunen?
Ulandsprojekt, der kan engagere unge.
Kristne ledere
Skabe et bi- og insektvenligt miljø på den grønne græsplæne ”vildt med vilje” sansehave og legeplads.
Ligeledes naturvenlige områder på Spejderfarmen.
Formidle vores makkerordning bedre.
Vi vil ikke have et A og B hold, når vi tænker medlemskab.
Nye trosfællesskaber & revitalisering af eksisterende
Udfordre troens tærskel – frimodighed til at tale mere frit og åbent om tro.
Udvikle vores smågruppearbejde – det er der, hvor der er plads til at tale om, hvordan det går med vores tro.
Udvikle venskaber med nydanskere - vores kirke kan være mødeplads.
Yoga, meditation og mindfulness – nye måder at udtrykke tro, der er brug for at kristne er til stede der.
Slutte af med en bøn til cafe Qvindfolk.
Huske at invitere til det næste, når aktiviteten er i gang.
Åndelighed
Bruge fastemateriale til at nedsætte en smågruppe

4. Nyt fra finanskomiteen v/Jan
Knud Kreilgaard fremlagde regnskab og budget.
Det blev besluttet at indstille det fremlagte regnskab og budget til pastoratskonferencen.
5. MBUR’s fremtidsaften v/ Erik Brogaard
35 fremmødte. Erik Brogaard informerede om fremtidsaftenen. MB ser gerne, at der kommer lidt yngre
lederkræfter ind.
6. Mission v/Mark Lewis
Mark Lewis informerede om missionsgruppen. Vi har haft en aften med fællesspisning, som var en stor
succes. Nyt sammenskudsgilde/fællesspisning d. 24 maj. Fremtidsaften på tirsdag d. 12. marts v. Shadi
om hans flugt til Danmark.
7. Nye alterlys v/Mette Thaarup
Mette Thaarup fortalte om vores nye alterlys, og vi var inde og se dem. 20 timers brændetid i olieflaske
til 15 kr. Lysene, som er lavet specielt til vores stager kostede omkring 2.000 kr. og det er inkl. 36-38
flasker olie. Soder ikke, sprøjter ikke stearin, når man puster dem ud, og så er de mere miljørigtige. Vi
tager dem først i brug, når vi har brændt de resterende stearinlys - måske omkring påske.
8. Indsamling til præsteløn i Letland v/Gitte Thaarup og præsterne
Gitte Thaarup informerede om Café Qvindfolk, hvor vi vil samle penge ind til præsteløn i Letland. Al
maden bliver givet til buffetten, og så går alle pengene til Letlandsindsamlingen. Mangler Flutes, brød lidt
grove franskbrød, hønsesalat - deadline onsdag. Skriv i tråden eller i privat besked senest onsdag. Dorte
Bhutho lægger et opslag om det ud på facebook.
9. Orientering v/præsterne
APEST - forskellige tjenester - Louise og Mark er i gang med kursus (online) til inspiration til fornyelse evt. i samarbejde med Keld Munk og Frederikshavn.
Mark Lewis præsenterede det nye andagtshæfte ”Fast Food”.
Louise Aaen informerede om Generalkonferencen, men vi får et referat fra Susanne Thaarup om det på
et tidspunkt. Emnet var kirkens indstilling til homosexuelles rettigheder.
10. Program for maj og juni v/Louise
Louise Aaen gennemgik programmet for maj og juni. (Program kan ses under referatet.)
22 - 23 juni besøg af Davidson UMC choir - 30 - 35 pers. Opfordring til at man melder sig til at huse
koret.
1 - 2 oktober besøger en tysk dramagruppe Danmark, (300 - 500 Euro modtages med tak).
Promovering, indlogering af 6 personer. Dramastykket er for alle over 13 år. Sproget er engelsk. Sætter
telt op. Tema Flygtning, migration, aftenforestilling. Louise Aaen snakker med skolen om samarbejde.
Lægården fejrer 50 års jubilæum d. 4. maj 2019.
11. Siden sidst:
Venskabsaften, gik godt, vi gør det igen.
Retræte blev lavet om til en bibelmeditation
Børne gudstjeneste - om hekse og hekseafbrænding.
Seniorgudstjeneste med spisning og foredrag om det gamle strandby
Konfirmanderne besøgte MSA - og de syntes, at det var VIRKELIG spændende. Stor success.
12. Eventuelt.
Problem med parkering ved vores store arrangementer. Vi skal sørge for at sætte vores sandwichskilt op
på foddamens trekant, hvor hun har et skilt, så skiltet ikke bliver kørt ned.
SOCD planlægges og vi skal finde ud af, hvem der tager med.
13. Afslutning v/Louise Aaen.
Referat Dorte Bhutho

Kaffehold næste møde : Louise Aaen og Knud Kreilgaard

Maj 2019
4. maj Lægårdens 50 års jubilæum
Søndag 5. maj kl. 10.00 Gudstjeneste med nadver
Mandag 6. maj kl. 19.30 Mandagslæsegruppe
Onsdag 8. maj kl. 17.00 Familiegudstjeneste
Søndag 12. maj kl. 10.00 Gudstjeneste med dåb
16.-19. maj Landsmøde på Lægården
Søndag 19. maj kl. 10.00 Gudstjeneste
Mandag 20. maj kl. 10.00 De grå synger i Metodistkirken
Fredag 24. maj kl. 17.00-20.00 Spis-sammen, arrangeret af missionsgruppen
Søndag 26. maj kl. 10.00 Gudstjeneste
Bibelløb for strandbyskole
Juni 2019
Søndag 2. juni kl. 10.00 Gudstjeneste med nadver
Onsdag 5. juni MB afslutning med grill
Søndag 9. juni kl. 10.00 Gudstjeneste
Søndag 16. juni kl. 10.00 Gudstjeneste
22.-23. juni Besøg fra Davidson UMC choir, 30-35 mennesker
Skt Hans, arrangeret af spejderne
Søndag 23. juni kl. 10.00 Gudstjeneste
Søndag 30. juni kl. 10.00 Gudstjeneste

