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 Dagsorden Beslutning 

1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen er godkendt 

2. Meddelelser fra formanden Susanne Læssøe har meddelt, at hun ønsker at træde ud af 
menighedsrådet. 
Der er tak fra Frelsens Hær for julehjælp. 
Tak fra Jytte og Frederikke for blomsterhilsen i anledning af 
deres 90 års fødselsdag 

3. Meddelelser fra kirkeværgen Se bilag 1 
Alle er velkomne til kirkesyn 

4. Meddelelser fra kontaktperso-
nen 

Solveig Skovgård er raskmeldt fra d. 24. februar 2020. 

5. Meddelelser fra medarbejderre-
præsentanten. 

Intet nyt 

6. Meddelelser fra præsterne Se bilag 2 vedr. kirkefrokost. 
Forslag om at der kun skal være kirkefrokost ved særlige lejlig-
heder. Det foreslås, at der er min. 3 kirkefrokoster pr. halvår. 
Det kan i stedet give mulighed for impuls-frokost for de, der 
har lyst, uden at det er planlagt på forhånd, hvor der måske 
bare hentes en hurtig sandwich. Vi evaluerer dette på mødet i 
september. 

7. Meddelelser fra Informationsud-
valget 

Intet nyt 

8. Meddelelser fra børneudvalget Udvalget har møde i marts. 
Der kommer ca. 140-150 til fastelavnsspaghettigudstjeneste 
onsdag. 

9. Meddelelser fra aktivitetsudval-
get 

Temaet i foråret er befrielse i anledning af 75 året for befriel-
sen. Der er 3 kirkehøjskoler i foråret. 
Den sidste er 4. maj med aften-alsang foran kirken. 

10. Meddelelser fra udsmykningsud-
valget 

Se bilag 3 
Menighedsrådet har besluttet at lade Marianne Langdahl og 
Susanne Fodgaard arbejde videre med indkøb af malerier af 
Benjamin Abana. 
Der blev afsat ca. 25.000kr til café-området. Udvalget består af 
Marianne Langdahl, Susanne Fodgaard, Bjørn Jensen samt So-
fie og Niels Peter Thomassen. De har evalueret på det hidtidige 
brug af café-området. Erfaringen viser, at det giver et specielt 
sammenhold blandt kirkegængerne og brugerne. Café-
området skal være en medspiller til resten af kirkerummet. 
Inspiretet af Edens have bliver det et oplevelseunivers med 
farver, forskellige siddemuligheder og sanseoplevelser. Et sted 
både til stilhed og til fællesskab.  
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11. Meddelelser fra udvalget vedr. 
kirkens ydre rammer 

Intet nyt 

12. Meddelelser fra deltagelse i mø-
der, generalforsamlinger o. lign. 

Intet nyt 

13. Meddelelser fra kordegnen Information om udviklingen af antallet af dåb fra 2018 til 2019. 

14. 360*-eftersyn – besøg af revisor Revisor har gennemgået tanker bag rapport, som tilsendes. 

15. Indledende tanker vedr. budget 
2021 – forberedelse til budget-
samråd 

Ønsker til budget 2021: 
Løsninger på lys i koret – pris ca. 15.000kr. 
Løsning på lyd i kirkerummet – Gert undersøger priser til næ-
ste møde. 
Renovering af forpladsen. 
Midler til konfirmandundervisning pga. øget antal konfirman-
der og minikonfirmander – 75.000kr. 
Renovering af orgel 
Fælleskirkeligt samarbejde omkring kirke for børn i byen. 

16. Fordeling af ligningsmidler på 
aktivitetsformål 

Alle afleverer ønsker til økonomiske resourcer til kordegnen 
senest d. 10. marts 

17. Menighedsrådsvalg 2020 Annette Fibiger Hansen og Marianne Langdahl har været på 
kursus i proceduren vedr. menighedsrådsvalget. 
Der skal vælges 10 medlemmer til det kommende valg. 
Valgperioden forbliver 4 år. 
Annette og Marianne vil inden menighedsrådets møde i april 
gerne vide hvilke nuværende medlemmer af menighedsrådet, 
der ønsker at stille op til det kommende valg.  
Orienteringsmøde afholdes d. 12. maj sammen med menig-
hedsmødet. 
15. september afholdes opstillingsmøde, som kræver personlig 
fremmøde for at kunne stille op. 
På menighedsrådets møde i april informeres om reglerne for 
opstilling og valg – 30 minutter afsættes til dette pkt. 

18. Forslag om udskiftning af alter-
dug med glasplade 

Se bilag 4 
Forslaget er vedtaget. 

19. Fælles indkøb af nu Højskole-
sangbog 

Se bilag 5 
Vor Frelsers Kirke vil gerne have 70 almindelige, 5 med stor 
skrift samt 1 melodibog. 

20. Indkomne ansøgninger a. Kirketeltet i Nibe – se bilag 6 – 1000kr. bevilget. 
b. Støtteforeningsprojekt 2020 – se bilag 7 – intet bevil-

get. 

21. Eventuelt. Generalforsamling i Distriksforeningen d. 10. marts i Folkekir-
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kens hus, hvor bl.a. dåb er på programmet. 
Koncert d. 12. marts med Arvid Asmussen, hvor han fortæller 
om og synger egne sange. Et samarbejde med Valgmenighe-
den om at dække underskud. 
Søndag d. 1. marts vil Jesper Fodgaard og Adam Pavlak fortæl-
le om tankerne bag den nye liturgi efter gudstjenesten. 

22. Pkt. til næste møde Forespørgsel om besøg fra Folkekirkens familiestøtte. 
Pkt. i april – valg til menighedsrådet. 

23. Lukket pkt. Der er fundet en løsning på kirkesangerens barsel 

 
Aalborg, den 25. februar 2020 
 
Underskrift:   
 

 
Annette Hansen 

 
 

Gert Værge Østergaard 
 

Grethe Damtoft Nielsen 

 
 

Hanne Margrethe Christensen Inger Kronborg 
 

Jesper Fodgaard 

Karen Kirstine Nielsen Lone Binderup 

 
Afbud 

 
Louise Aabenhus Berthing 

Marianne Langdahl  

 
 
 

  


