Kun to gudstjenester om måneden?
Kære menighedsfamilie!
Efter en lang (og varm) sommer siger kalenderen
nu september, og det er derfor tid til et
menighedsmøde i Købnerkirken. Et vigtigt
menighedsmøde!
Vel er alle møder vigtige. For det er (bl.a.) på
menighedsmøderne, vi deler glæder over den
seneste tids begivenheder og omsorgsbehov samt
ser frem til de kommende måneder aktiviteter.
Men dette menighedsmøde er særligt vigtigt, fordi
vi skal bruge god tid til at tale sammen om, hvor
vi er på vej hen som menighed.
Det er ikke nogen hemmelighed, at menighedens økonomi ikke er
god og holdbar. Den er stabil – men ikke i balance. Samtidig
oplever vi, at en række arbejdsopgaver samles på få hænder. Det
skal vi tale om, for det kan ikke blive ved med at gå. Enten må vi
skrue ned for ambitionsniveauet – eller engagere flere til
arbejdsopgaverne og til at bidrage økonomisk. Kan vi fastholde
gudstjenester hver uge? Er der andre aktiviteter vi skal nedlægge?
Eller kan vi finde flere hænder og flere penge?
Det er ikke en samtale, som kan afsluttes på ét møde. Vi har brug
for god tid. Derfor indbydes du til en menighedsdag søndag d. 23.
september kl. 10.00-14.30.
Vi begynder med at spise morgenmad sammen i cafeen. Derefter har vi en kort indledning
med bøn og sang inden vi går i gang med samtalerne. – Og der vil også være frokost
undervejs.
Vi håber, så mange som muligt vil komme og være med til en spændende dag.
De kærligste hilsner
Menighedsrådet
Pia Nielsen, Lisbeth Mølgaard, Nina Vang, Jan Kornholt og Andreas Højmark Søndergaard

Dagsorden til menighedsmøde, 23. september 2018 kl. 10.00-14.30
Emne
0.

Indledning

1.

Formalia
a) Godkendelse af dagsorden
b) Godkendelse af referat fra seneste menighedsmøde
Bilag 1b: Referat fra møde den 27. maj 2018

2.

Samtale om livet i fællesskabet

3.

Medlemsforhold og omsorg

4.

Orientering om Købnerkirkens håndtering af persondata mv.

5.

Aktuel økonomistatus

6.

Købnerkirkens børnehave

7.

Status og videre proces for ombygning i Købnerhus

8.

Hvad skal vi lukke?

9.

Intro til menighedsrådsvalg

10.

Øvrige valg

11.

Eventuelt
TAK FOR DENNE GANG!

