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Forhandling / beslutning
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Introduktion: Benjamin König
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Temadrøftelse om mission

Menighedsrådet bød Benjamin König velkommen. Dernæst
gensidig repræsentation.
Rådet drøftede JCBI’s oplæg: Møde folk, hvor de i forvejen
er. I Dalby mangler mødesteder for unge og voksne. Ideer:
Sang/ musik/voksenkor, sportsmiljø, pilgrimsvandring, børn
bringer voksne ind, kirke/café. Knytte an ved sognets øvrige
rytme, folkelige begivenheder. Initiativer på tværs af sogne‐
grænser: Ungdomspræst. Behovsanalyse af kirkelige forvent‐
ninger?
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Nyt fra udvalgene:
2.1 Økonomi –
• Forventet resultat 2011
• Bustransport børnehave

3

SA: Fakturaer for 2011 straks, før regnskabet lukker!
• Forventer, at regnskabet balancerer for 2011.
• Rådet vedtog at dække bus til julekirke 2012 for Maries‐
minde Børnehave. JCBI giver besked til leder/bestyrelse.

2.2 Personale

SA/KH: Organistsamarbejdet mellem Dalby, Bjert og Stende‐
rup er i proces mhp. formalisering. Initiativet ligger hos SA.
Line Reinvang inviteres til MR‐møde for at fortælle om ideer
og visioner for musiklivet ved Dalby Kirke (som tidligere plan‐
lagt ved oktobermødet).

2.3 B&U

JJ: Møde 10. januar mhp. planlægning af kommende arrange‐
menter og ideer.

2.4 Aktivitetsudvalget

ER: Info om kirkekaffe, kirkefrokost og eftermiddags‐ og
aftenmøder.
ER har været til møde med Bjert og Stenderup om fælles
udflugt 10. juni til Esbjerg‐evangeliet og Hjerting Kirke samt
fælles sogneaften i efteråret.

2.5 Kirke/præstegård

KK: Intet nyt.

2.6 Gudstjeneste

JCBI: Intet nyt.

2.7 Venskabsmenighed

KJ: Samlet ca. 2000 kr. ind. En folder på tegnebrættet. Plan
om høring om forfulgte kristne til efteråret.
KH laver opsummering med ideer til videre færd til næste
møde. Rådet involverer sig ikke i ”Lokal Kirkeudvikling”.

Strategiarbejdet –
herunder lokal kirkeudvikling
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Møde i provstiet om nye
fællesansættelser, af bl.a.
a) IT‐medarbejder
b) HR‐medarbejder
c) Ungdomspræst
Provstebetænkning

Nyt fra præsten, herunder
a) Præstens studieorlov
b) Modtagelse og involvering
af Benjamin König
Evt.
Stiftsdagen 17. marts

SA deltager i mødet 22. februar.

Rådet drøftede JCBI’s oplæg. KJ, SA og JCBI deltager i infor‐
mations‐ og debatmødet 10. januar. Rådet er enigt om at
holde fast i sognenes selvstændighed på indholdssiden.
JCBI informerede om tidligere og kommende aktiviteter.
Benjamin König og JCBI informerede om praktiske forhold
vedr. studieorlov og vikariat.
Kirkefrokost 22. januar ved Ellen Ravn / Hanne Schneider.

KJ samler tilmeldinger inkl. valggruppeprioriteringer og invi‐
terer medarbejdere til stiftsdag samt middag efterfølgende i
præstegården.

