
Menighedsrådsmøde torsdag d. 22. juni 2017
Tilstede: Helle og Per Christiansen, Inger Svendsen, Erik Brogaard, Birthe Christensen, 
Louise Aaen, Mark Lewis, Per og Susanne Thaarup, Gitte Thaarup, Dorte Bhutho

Fraværende: Bente Aalbæk og Knud Kreilgaard

1. Indledning v/Mark Lewis
Til indledning sang vi salme nr. 599 Se jeg vil bære dit budskab, Herre. Mark Lewis læ-
ste en tekst fra Fil. kap. 2 og knyttede nogle kommentarer til det om at være tjenere, ikke 
Herre. Bøn.

2. Ref. Fra menighedsrådsmødet d. 18. maj
Godkendt uden kommentarer. Referatet sendes ud til hele menighedsrådet efter mødet 
og alle kan kommentere, rette eller tilføje ting ved at sende det til sekretæren inden den 
angivne dato. Når dette er offentliggøres referatet på kirkens hjemmeside.

3. Kirketag og renovering af kirkeklokke – hvordan går det? v/kirkeværgerne
Per Christiansen gav en opdatering på taget. Renovering af kirkeklokken er udsat, men 
bliver ordnet engang i løbet af sommeren. 
Forslag fra organisterne om at fjerne orgelkassen. Arkivet flyttes til højskabe i værkstedet 
i stedet. Der er forskellige syn på det, så vi tænker over det og vender tilbage til det efter 
sommerferien. 

4. Mødeplan for Menighedsrådet 2017/2018 
Vinterprogram – langtidsplanlægning v/Louise Aaen og Mark Lewis
Program for menighedsrådsmøder blev gennemgået.
Langtidsplanen blev gennemgået. Der kommer til at ske mange spændende ting efter 
sommerferien. 

Spejderne relancerer sig selv og flytter møderne til lørdag formiddag hver anden uge.

Der kommer flere nye læsegrupper og desuden et par retræter og en workshop med biblo-
drama.

I september bliver der foredrag med Teolog og filosof David Bugge, som kommer og taler 
om Løgstrup.

Vi vil ønske pastoratskonference d. 18 marts. Ellers d. 17.  marts. Mark Lewis undersøger 
mulighederne.

5. Nyt fra MBUR-møde v/Erik Brogaard
Der har været mbur-møde. Spændende med spejderne. Fra jord til bord 3. Klasserne. 
MM vil gerne holde workshop og er inviteret til Kbh. af KEFAS. MU ligger lidt stille, men 
der arbejdes på at få det op at stå igen, potentiale i de nykonfirmerede. Ønske om at måtte 
indrette sig, hænge ting på væggen, sofaer. 
Der blev talt lidt om rengøring af lokalerne og udgiften til det.
Det går rigtig godt i børne-ungdomsarbejdet, og der er spændende programmer på til næ-
ste år.



6. Siden sidst:
a) Temagudstjenester – BELLS
 Positivt med de konkrete opfordringer
b) Cross Yoga
 Pænt fremmøde. Fra 6 – 13 personer. Bred aldersfordeling.
 Der kommer artikel i Jyllandsposten om det.
c) Missionsgruppen har holdt udvalgsmøde
 Mellem 8 og 9 medlemmer. Arbejder på at finde et udlandsprojekt, så vi kan gøre  
 noget konkret og ikke bare samle penge ind.  
 Taler også om det lokale arbejde – flygtningearbejdet bl.a.
 Håber, når projekterne bliver mere konkrete, at der kommer nogle flere af de unge  
 med ind i arbejdet. God energi.

d) Medhjælpergruppen har holdt møde, men det er noget siden. De holder møde igen i  
 september. 

e) Hverdagsgudstjeneste på Farmen/indvielse
 Festlig dag. Stor ros til spejderne for arbejdet med farmen og arrangementet. 
f) MK sommerafslutning
 Udflugt til Isager kursuscenter, shop og café. Rigtig dejlig dag med stort fremmøde,  
 31 deltagere.
g) MUS lejer på Thorup Hede
 En våd fredag og tør lørdag. Meget fin lejr trods vejret.
 25 spejdere fra strandby deltog og blev misundt da de havde været ude og sætte  
 lejren op om torsdagen.
h) Nordjysk kirkedag
 Peter Halldorf. Rigtig god dag og inspirerende foredrag om ”Helligånden i vores   
 personlige liv” og ”Bøn i Ånden”. Dejlig sang og musik af Lise Hjørne, Anne Kirstine  
 Clausen og Mark Lewis som afslutning på dagen.

7. Eventuelt
 Birthe kom med en idé til at strikke dåbsklude, som bruges ved dåben og gives med  
 barnet hjem. Vi så et smukt eksempel på en dåbsklud. Birthe arbejder videre med  
 ideen.

 Kirken skal males (indvendigt). Håber det bliver i starten af august, så bænkene blot  
 kan flyttes ind i pyramidesalen.

Afslutning v/Louise
Salme nr. 293 ”Nu slutter den dag”.

Næste menighedsrådsmøde: d. 10 august kl. 19.30 - 22.00

Kaffehold: Erik Brogaard og Gitte Thaarup

Referat Dorte Bhutho


