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 Dagsorden Beslutning 

1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 

2. Meddelelser fra formanden Niels Peter Trolle Thomassen efterspørger indkøb af guitar, 
strenge og tuner. Afklares med Gert Værge Østergaard. 
Prisoverslag på 5.500.-  

3. Meddelelser fra kirkeværgen Intet nyt. 

4. Meddelelser fra 
kontaktpersonen 

Se bilag 2 og 3 (Referater fra møder) 
Bilag 2 og 3 er arbejdspapirer for udvalget. Det videre arbejde 
præsenteres på senere menighedsrådsmøder. 
Forslag om opmærksomhed på frivilliges vilkår og rammer, evt. 
i forlængelse af dette arbejde.  
Introkursus for nyansatte i Randers 14. maj. Det er 
obligatorisk. Niels Peter Trolle Thomasen og Marianne 
Langdahl har meldt sig til det. 
Fælles medarbejdermøde 29/1 13-15. Det er åbent for alle i 
menighedsrådet og medarbejdere. Dagsorden eftersendes. 

5. Meddelelser fra 
medarbejderrepræsentanten. 

Se bilag 4 (Orientering fra medarbejderrepræsentanten) 
Ikke yderligere end beskrivelsen i bilaget. 

6. Meddelelser fra præsterne Ikke yderligere end punkt 16. 

7. Meddelelser fra 
Informationsudvalget 

Intet nyt. 

8. Meddelelser fra børneudvalget Se bilag 5 (Orientering fra børneudvalget) 

9. Meddelelser fra 
aktivitetsudvalget 

Intet nyt. 

10. Meddelelser fra 
udsmykningsudvalget 

Bjørn, Niels Peter og David har fjernet flere bænke i 
kirkerummet. Niels Peter og Sofie Trolle Thomasen er indtrådt 
i udvalget. 

11. Meddelelser fra udvalget vedr. 
kirkens ydre rammer 

Intet nyt.  
Ønske om yderligere belysning omkring døren mod øst, der 
modsvarer belysningen ved de andre døre, evt. lidt mindre end 
det, der er ved hovedindgangen. 

12. Meddelelser fra deltagelse i 
møder, generalforsamlinger o. 
lign. 

Intet nyt. 

13. Meddelelser fra kordegnen Se bilag 6 (Takkebrev) 
 

14. Evaluering af ansættelse af 
præstemedhjælper 

Adam Pavlak giver tydeligt udtryk for at trives i arbejdet og at 
timeantallet er passende. Jesper og 
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medarbejderrepræsentanten er også glade for samarbejdet og 
den rolle Adam indtager. 
I foråret skal Adam yderligere have mini-konfirmander.  
Adam har sin praktikperiode i løbet af foråret, hvor han så får 
yderligere timer i huset i den periode. Menighedsrådet er også 
glade for at den løsning er på plads og alt det gode, det fører 
med sig. Lone Binderup snakker med Adam.  

15. Drøftelse af projektor-løsning Beslutningen fra sidste menighedsrådsmøde stadfæstes.  
Gert Værge Østergaard undersøger muligheden for lys, som 
afløser for kandelaberne. Jesper Fodgaard skriver til Niels 
Christian Kobbelgaard om tilladelse til at fjerne dem. Ønske 
om lys, der kan bevæges, så vi både kan skyde op i kuplerne og 
evt. med forskellige farver.  
Gert udformer en ansøgning til provstiet om midler til den 
løsning fra de midler, der er låst i provstiet.  

16. Drøftelse af højmessens liturgi Jesper Fodgaard præsenterede udspillet i de vedlagte bilag 
med forslag til ny højmesseliturgi.  
Efter en grundig drøftelse og en række justeringer blev 
forslagene godkendt.  
Vi vil evaluere det på mødet i august.   
Jesper Fodgaard og Lone Binderup kontakter biskoppen.  
Liturgien forventes implementeres fra 26/1, hvor den første 
rytmiske gudstjeneste også afholdes. 

17. Evaluering af menighedsmøde Se bilag 7 (Referat fra menighedsmøde d. 1. december 2019) 

18. Forespørgsel om lån af lokaler Se bilag 8 (Forespørgsel fra russisk-ortodoks menighed). 
Jesper Fodgaard og Lene Storgaard inviterer til en snak med 
Marina, der har skrevet forespørgslen og de aftaler nærmere 
for en potentiel prøveperiode her i foråret. 

19. Eventuelt. Lone snakker med Bjørn og Ove om indhentning af tilbud på 
trappeløsning ned fra store sal ud i haven. 
Nye stole i kirkesal kommer senest i uge 11.  

 
Aalborg, den 14. januar 2020 
 
Underskrift:   
 

 
Annette Hansen 

 
 

Gert Værge Østergaard 
 

Grethe Damtoft Nielsen 
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AFBUD 
 

Hanne Margrethe Christensen 

 
AFBUD 

 
Inger Kronborg Jesper Fodgaard 

Karen Kirstine Nielsen Lone Binderup 

AFBUD 
 

Louise Aabenhus Berthing 

Marianne Langdahl 

AFBUD 
 

Susanne Ida Læssøe 

 
 
 

  


