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MENIGHEDSMØDE SAMT ORIENTERINGSMØDE DEN 18. AUGUST 2020 kl. 19.30.
Referat: Susanne Lauritsen
Deltager antal: 19
1. Velkomst ved menighedsrådets formand.
Formand Erik Lund Sørensen byder velkommen.
2. Valg af ordstyrer.
René Lunderskov
3. Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og orientering om det kommende
menighedsråds opgaver ved formand Erik Lund Sørensen.
Et menighedsråd er jo valgt til at forme rammerne for arbejdet her ved Mårslet Kirke.
Der tages beslutninger om noget indholdsmæssigt, om de fysiske rammer og menighedsrådet er
med til at beslutte hvordan de økonomiske midler, vi får stillet til rådighed, skal fordeles.
Trine er blevet præst på fuldtid her i Mårslet. Det betyder at de to præster nu kan deles om
opgaverne.
De deles om søndagene, bryllupper og bisættelser.
Det har også betydet at vi her i sommer valgte ikke at aflyse gudstjenester.
Vores organist Pia Labohn stoppede 1. december og vi fik ansat Kasper Fonnesbæk Andersen og
kunne byde ham velkommen til 1. januar.
Efter orlov valgte vores kirke-kulturmedarbejder Johanne at stoppe helt, og 1. januar kunne vi
byde velkommen til Kirsten Margrethe Bach som ny kirke-kulturmedarbejder.
For begge gælder at det har været en underlig opstart og der har været svært af starte
sådan.
Sidste år havde vi kirkeindvielse og vinteren har været brugt til at forsøge at få de sidste
detaljer gjort færdige. Vi mangler dog nogen endnu.
På kirkegården har vi kunnet følge omlægningen, som har fundet sted i løbet af de sidste 3 år
Anne Marie og Astrid har lavet det meste selv, og det er der fundet tid til, efter at Astrid
blev fuldtids ansat.
Mandskabshuset er blevet sandblæst, pudset op og malet på ny. Det ser godt ud.
Ved sognegården er der kommet ny fast belægning her i sommer, efter at det i årevis har
båret præg af meget trafik.
Der er kommet nogle nye vinduer i sognehusets gamle del
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Og ellers er foråret i år jo forløbet helt specielt med covid-19
Vi har skullet følge nøje med i hvilke aktiviteter vi kunne gennemføre, og hvad vi måtte tilpasse
eller aflyse.
Ved genåbningen skulle kirke og sognehus måles op, for at vi kunne se hvor mange der var plads
til.
Bryllupper er udsat, konfirmationer skal afholdes sidst i august.
Det er forløbet fint og der har været stor forståelse, selvom det er svært med bisættelser
med få mennesker.
4. Visioner, ønsker og ideer til det kommende menighedsråd. Oplæg ved menighedsrådet og
Debat ved formand Erik Lund Sørensen.
Dette forår blev brat bremset op og helt stoppet 11. marts og vores energi er brugt på at
starte forsigtigt op igen.
Derfor har vi ikke et stort og fint oplæg til en masse nyt.
Vi vil selvfølgelig starte det op, som vi kan tilrettelægge efter vejledninger der måtte komme.
Babysalmesang, børnebamse gudstjenester og gudstjeneste på Kildevang
Minikonfirmander, konfirmander.
Lige nu er vi mest spændte på hvad må vi og hvordan.
Vi har lanceret to nye kor.
Alle de aktiviteter der plejer at køre, håber vi at kunne starte op eftersom vi får mulighed.
Mandagscafe, frokostpausen, sorg- og livsmodsgruppen, strikkecafe, børneklubber
Vi håber at kunne starte kulturcafeen op igen med ny besætning.
Vi glæder os over mange frivillige, og mange er utålmodige efter at komme i gang.
Der er lige kommet nye vejledninger og her i Østjylland er vi lidt mere forsigtige.
Der vil løbende komme vejledninger.
Vi vil gå så langt vi må, og så langt det er forsvarlig.
Tiltag for de fysiske rammer, kan jeg kun lige tænke på tag på vestsiden af tårnet.
Taget skal have samme omgang som østsiden fik sidste år.
5. Redegørelse for det seneste års regnskab samt det kommende års budget.
Kasserer Torben Pedersen, gør rede for regnskabet for 2019 og 2021.
6. Orientering om datoer og regler for opstilling og valgforsamling, samt orientering om
muligheden for at udløse afstemningsvalg.
Næstformand Anders Kristoffersen, redegør for reglerne for valgforsamlingen.
Valgforsamling afholdes den 15.9. kl. 19.00.
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7. Oplysning om antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.
Der skal vælges 9 medlemmer da der er under 5000 medlemmer af folkekirken i Mårslet sogn.
8. Afklaring af, hvem der eventuelt er interesseret i at opstille som kandidater og
stedfortrædere på valgforsamlingen i september.
Snak om hvem der kunne overveje opstilling. Snak omkring bordene om hvordan vi kan få fat i
nye medlemmer.

