
Referat af Menighedsrådsmøde MR 2021-4, VIRTUELT, d. 22. april    kl. 
18.30. 

 

Afbud fra: Poul Nygaard Kristensen, Søren Aaby 

  Ikke tilstede: Carsten Færch 

Referent: Lone Skytte 

 

Indledning ved: Svend Erik Søgaard 

Dagsorden:                                               Referat 

 

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden fra sidst er godkendt.  

2. Formand og næstformand  

A. Streaming – status Anders fra av-firma mener at installering af streamingudstyr 

kan færdiggøres i uge 17.  

            B. Korrespondance med   

                 provstiet vedr. renoveringen 

                kirken 

               

Der er aftalt med provstiet, at der gennemføres en samlet 

renovering i 2022.  

              C. Haven på Nørre Allé 1 

 

 Træer til Nørre Allé 1, leveres og nedgraves i uge 17.  

D. Økonomikonsultation 

     i Provstiet d. 10.maj 

     Deltagere? 

Kassereren og formand deltager, sammen med Laila fra 

kontoret. Der afholdes et formøde trioen imellem, evt. onsdag 

d. 5. maj efter 13.30. Klaus undersøger.  

            E. Budgetudspil fra udvalgene 

 

Hvis man i diverse udvalg, påtænker at skulle bruge flere penge 

end som så, så er det vigtigt at det bringes ind, forud for 

økonomikonsultationen. Væsentligt at medtænke et evt. øget 

budget i forhold til ny kirketjenerstilling.  

              F. Status på renoveringen af  

                  flyglet.         

Der er stadig ansøgninger ude.  

G. Sv. Erik Søgaards  

     Afskedsgudstjeneste 

 

 

H. Distrikts-GF 26. maj 

Søndag d. 13. juni afholdes afskedsgudstjenesten. Der 

arbejdes på at der kan afholdes en lille højtidelighed efter 

gudstjenesten. Aktivitetsudvalget tager sig af denne opgave, 

men må gerne uddelegere opgaver.  

Afholdes på Østergaards Hotel. Karen deltager, men vil gerne 

have følgeskab. Tilmeldingsfrist d. 14. maj. Meld tilbage til 

Karen senest d. 12. maj, hvis det har interesse.  

3. Kontaktpersonen  



A. Kordegne i kirken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

B. Orientering fra kontaktpersonen 

25/04 Karen, Karen streamer 

30/04 Lone, Lone streamer 

02/05 Søren, Søren streamer  

09/05 Henrik, Henrik 

streamer 

13/05 Elin, Lone streamer 

16/05 Karen, Karen streamer 

23/05 Klaus, Klaus streamer 

24/05 Elin, Henrik streamer 

30/05 Karen, Karen streamer 

Alle apv’er er modtaget. De 

gennemgås d. 23. april og der 

laves handleplaner. Klaus 

deltager i mødet, ligeledes 

HR-medarbejder fra provstiet.  

Else-Marie har kontortid hver 

onsdag efter kontormødet, så 

der er tilgængelighed for 

medarbejderne. 

Kristian Marius skal på et 

refugieophold.  

Der har været møde i 

samarbejdsudvalget. Drøftelse 

af rammerne for samarbejdet 

omkring det nye hospital. Der 

er drøftet kirkelige 

handlinger, herunder den 

musiske del.  

Der er uvished på hvor stort et 

omfang hospitalsarbejdet har 

for organisterne. Der arbejdes 

på at finde den rette balance 

mellem hospitalsarbejde og 

det almindelige arbejde i 

kirken.  

Gødstrup Sygehus arbejder 

med kunst, kultur og musik 

som væsentlige værdier.  

Der har været møde i udvalget 

omkring kirketjenerstillingen. 

Der arbejdes undersøgende 

på, om kommende kirketjener 

skal have en daglig ledende 

funktion.  

Udvalget mødes igen onsdag 

d. 28. april.  

 

4. Kirkeværge Intet nyt.  



 

  

5. Kirkeudvalget Klaus er formand for udvalget. Lone tager referater.  

Søren har udarbejdet en foreløbig plan for arbejdet. Der 

påtænkes renovering i 2. halvår af 2022, med 

genindvielse i adventstiden.  

Der udarbejdes en prioriteringsliste. Budgettet er 4,9 

mill. 

Udvalget tager på inspirationstur i to kirker i området.  

6. Præstegårdsudvalget  Intet nyt.  

7. Aktivitetsudvalget Mødes tirsdag d. 27. April.  

8. Kor- og musikudvalget 

 
Intet nyt.  

9. Magasinets afvikling  Der lejes en container for at få tømt det sidste i magasinet.  

10. Øvrige udvalg Intet nyt, pga. aflyste møder. 

11. Medarbejderrepræsentant Intet nyt. 

12. Kassereren 

 
Kursus for nye kasserere 

13. Præsterne 

A. Max. 5 minutters 

orientering til hver 

Jens; Der må nu synges til gudstjenester, der kan nu være 
max 170 i kirken. Erfaringen fra efteråret var omkring 
100-120 deltagere. Fremadrettet vil der være en fromesse 
kl. 9.00 og almindelig gudstjeneste kl. 10.30. Der arbejdes 
på udendørs sang fra koret i forbindelse med pinsen.  
Der konstitueres en præst for Poul i sommerperioden, hvor 
Poul er på barsel.  
I juli måned og de to første søndage i august, afholdes der 
kun én søndagsgudstjeneste pr. søndag.  
I uge 17 mødes Jens igen med konfirmanderne til fysisk 
undervisning.  
Karen Nygaard og Jens går i gang med 
minikonfirmandundervisning.   
Bo; Vi har forlænget perioden med de to gudstjenester til 
og med august, da det er nødvendigt at fordele 
kirkegængerne mest muligt.  
Bo afslutter konfirmandundervisning i uge 17, med at 
møde holdene med fysisk undervisning.  

14. Eventuelt 

Er Gud hjemme? 

Vi vil gerne have besøg af Operaen i Midten, som udbyder 

forestillingen ’Er Gud hjemme’.  

Der afholdes menighedsmøde i september, som en art 

kirkekaffe, hvor menigheden har mulighed for at møde 



menighedsrådet og høre om arbejdet i rådet.  

Der er pt. 3 annoncører i kirkebladet der har opsagt deres 

annoncer. Det koster 2500 pr. blad, for mulige nye 

annoncører, hvis vi oplever interesse for dette, så giv 

besked til Bo eller andre i udvalget.  

15. Næste møder 

FU: 10. maj kl. 17.00 

MR: 20 maj kl. 18.30 

Indleder: Klaus 

 

 



 

16. Protokollen  

 


