FREJLEV KIRKE
Kontor: Kirkecentret
Verdisvej 4 . 9200 Aalborg SV

Referat af ordinært MR-møde i Frejlev menighedsråd
tirsdag den 06. oktober 2015 kl. 17.00 – 19.30
i Frejlev Kirkecenter

1.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2.

Godkendelse af mødereferat fra ordinært menighedsrådsmøde den 01/09 2015
Godkendt og underskrevet

3.

Meddelelser fra formanden
- Tak for gaven til Ole Volfings 80 års fødselsdag
- Tak fra Per Jørgensen, TL-Byg
- Ansøgning fra ”Hånd om barnet” – Region Nordjylland og Aalborg Kommune
(bilag)
- Ansøgning fra Kristoffer Faurby Larsen (bilag)
- Ansøgning fra Kamillus (støtteforening for KamillianerGårdens Hospice, Aalborg)
- Mødetidspunkter (ugedag) for mr-møderne i 2016
- KORA – ”menighedsråd på jeres måde”
Formanden bragte tak for gaver fra Ole Volfing (80-års fødselsdag), Hanna (60-års fødselsdag)
og Per Jørgensen, TL-Byg, (efterløn og indlæggelse).
Ansøgning fra ”Hånd om barnet” om lån af lokale i kirkecentret blev godkendt.
Ansøgning fra Kristoffer Faurby Larsen: 500,- kr. godkendt (referat/evaluering af opholdet
forventes efterfølgende).
Ansøgning fra Kamillus afslået.
Ansøgning fra FDF pm tilskud til deres deltagelse i landslejr i 2016 + evt. ekstra tilskud, da de
ikke havde søgt menighedsrådene om huslejetilskud i 2015: Udsat til kommende fællesmøde.
Frejlevs mr-møder placeres hovedsageligt på 2. tirsdag i måneden i 2016.
KORA: Udsat til kommende fællesmøde.

4.

Meddelelser fra kontaktpersonen
- Personaleinformation
Dette punkt var ’lukket møde’.

5.

Meddelelser fra kassereren
- Underskrivelse af revisionsprotokol (er udsendt)
Revisionsprotokol blev underskrevet af alle tilstedeværende mr-medlemmer.
Karner oplyser, at der afholdes møde med provsten førstkommende fredag om den sidste del af
økonomiske konsekvenser i 2015 og i 2016 efter kirkecenterbyggeriet. Mogens Kaiser, Karner,
Ruth og Bjarne deltager.

6.

Indvielsen af kirkecentret den 13/09 samt kulturugen
- Evaluering af forløbet
Karner bragte en stor tak til aktivitets- og kulturudvalget og til personale om menighedsråd for
indsatsen ved indvielsen og den efterfølgende gode kulturuge i Frejlev Kirkecenter.
Helle Bang (fmd. f. kulturudvalget) takkede ligeledes.
Margit pointerede den store indsats, Helle Bjerregaard og Jonna og Jens har ydet ved de
praktiske opgaver. Margit pointerede på baggrund af kulturugen vigtigheden af, at ved næste
runde med anskaffelse af borde må der opprioriteres valg af borde med fleksibel opstilling og
sammenpakning (klap-sammen-borde og vogn at stable de sammenklappede borde på).
Mandag aften, der var specielt rettet mod konfirmandfamilier, var ikke så spændende i oplægget
men blev ’reddet’ af præsterne. Ellers må hvert enkelt arrangement fra og med søndag med
indvielsen til og med søndag med høstgudstjenesten siges at være succesfuld.
Sussie havde lavet god markedsføring på Facebook. Der kom rigtig mange gæster. Flere gæster
blev måske ligefrem overraskede over de gode muligheder i kirkecentret.
Vi har nu set, hvad vore nye lokaliteter kan bruges til.
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7.

Nyt fra Visionsudvalget
- Mødet den 21/10
2 indlægsholdere er fundet: Bent Møller fra Vokslev-Nibe Menighedsråd (om deres samarbejde
frem til sammenlægning) og Ejnar Hougaard Thomsen, fmd. f. stiftsrådet.
Der udsendes et oplæg til gennemlæsning inden mødet.

8.

Meddelelser fra kirkeværgen
- CopyDan Tekst og Node – indberetning for perioden 07-27/09 er indsendt
- Beregning af kostprisbaserede kirkegårdstakster til provstiet
CopyDan Tekst & Node har fået tilsendt vores indberetning af 3 ugers kopiering af ophavsretslig
materiale.
Lige nu er graverne ved at udfylde skema til provstiet om tidsforbrug og udgifter ved de enkelte
ydelser på kirkegården. Dette skal danne grundlag for eventuel justering af kirkegårdstaksterne i
provstiet.
Om- og tilbygningen af kirkecentret er endnu ikke helt færdig, idet PhonicEar stadig mangler
visse dele i udstyret til billede og lyd. Bjarne er i løbende kontakt med firmaet. Præsterne oplyser,
at deres opkobling af pc’ere til udstyret stadig ikke er OK.
De hovedbårne mikrofoner skal iflg. vejledning fra teknikeren fra PhonicEar ikke være nær
munden. Det giver pustelyde.

9.

Meddelelser fra præsterne
- Konfirmandudflugt
- Krea-Kirke
- Spaghettigudstjenester
- Minikonfirmandundervisning (Kirkebillen >< Ellen Marie Nedergaard)
Konfirmandudflugt førstkommende torsdag kl. 8-16. Bodil deltager, og en konfirmand-mor
deltager. Turen går til Aarhus, hvor der er arrangeret guidet poverty-walking gennem byen.
Derefter besøg på Moesgaard Museum.
”Krea-kirke” for børn; Udsat til næste møde.
Spaghetti-gudstjenesterne er ved at blive ’kvalt’ i egen succes. Der møder rigtig mange frem, og
bespisningen ’kan ikke følge med’. Det er svært at styre. Der er de seneste gange lavet mad til
100, men der kommer typisk 130-140 deltagere. De voksne vil gerne have 2. portion. Spaghettien
rækker ikke. Kødsovsen fortyndes. Der er ikke tilstrækkelig gryde-kapacitet.
Hvor mange kan deltage? Er maden det vigtigste? En info om hvor mange, der vil deltage, bliver
nødvendig.
Næste arrangement er den 19/11. Der kan sættes begrænsning på én portion pr. person. Der kan
suppleres med flûtes.
Kommende minikonfirmandundervisning er endnu ikke afklaret. Der bliver tale om 3 hold. Der er
god opbakning. Det koster mange penge!
Ansøgning til provstiet om betaling af minikonfirmandundervisningen, som jo i år er blevet
obligatorisk for menighedsrådet at tilbyde.
Kommende gudstjenesteliste udleveret. Drøftes ved kommende fællesmøde. Specielt omkring
påskens og pinsens arrangementer.
JSA: Ved ’store begravelser’ bør der være 2 gravere. Jens klarede det alene forleden dag. Det gik
fint, men det er for meget at lægge på én gravers skuldre. Menighedsrådet finder det naturligt, at
graveren kontakter Sønderholm for assistance, hvis den anden graver i Frejlev ikke kan være
tilstede (kursus el.lign.) Dette træder i kraft, når præsten meddeler, at der ventes mange
begravelsesgæster.

10.

Meddelelser fra medarbejderrepræsentanten
- Vestre provstis møde vedr. samarbejde for kirkesangere og organister 28/10 2015
Margit deltager.
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11.

Meddelelser fra udvalgene
- Visionsudvalget – fællesmødet den 21/10 2015
- Præstegårdsudvalget – status for præstegården
- Aktivitetsudvalget – indhold i forårets helligdagsgudstjenester
- Samrådet: Møde for Frejlevs borgere: ”Kender du din by og dens muligheder?”
den 17/11 2015 i Frejlev Kirkecenter
Præstegårdsudvalget meddeler, at forskellige uheld og ’bøvl’ giver udfordringer, som vi forsøger
at løse.
Frejlev Samråd afholder ’Kender du din by”-aften den 17/11. Mødet holdes i kirkecentret. Alle
interessegrupper/foreninger mv. er indbudt til at komme og give et lille oplæg. Byrådspolitikerne
Mads Sølver Pedersen og Hans Henrik Henriksen deltager.
De tre første sogneaftener i 2016 er ved at være på plads.
21/01: Michala Petri og Lars Hannibal (entré: 100 kr.)
xx/02 (i uge 6): Peter Øvig Knudsen
06/04: Bent Lexner
Helligdagsgudstjenesterne i foråret drøftes på det kommende fællesmøde.

12.

Kirkecentrets indretning, udsmykning, anvendelse, udlån
Bodil, Annette og Bjarne indkalder personale og menighedsråd til møde om indretning,
udsmykning, anvendelse og udlån af Frejlev Kirkecenter.
Bør vi have et ’udsmykningsudvalg’ bestående af personale og mr?

13.

Evt.
Den lokale blomsterforretning ”Humlebien” vil gerne give tilbud på den faste leverance af
alterbuketter til kirken. Annette beder Jonna lave en beskrivelse af denne leverance, så
”Humlebien” har en grundlag for at give et tilbud til menighedsrådet. Det blev nævnt, at vores
nuværende leverandør i Nibe er både billig, stabil og flexibel.
Referent: Bjarne Bang-Schnack

