Menighedsmøde i Støvring Sogn søndag den 23. juni 2019.
Menighedsmødet blev indledt ved pølsevognen, hvor der var mulighed for at stille sulten, inden mødet
startede.
Formand for menighedsrådet Louise Christiansen bød velkommen.

Dagsorden
Økonomi: Kasserer Børge Christensen gennemgik økonomien for Støvring Kirkekasse. Konklusionen var, at
det går fornuftigt, og at der er forventninger om forbedringer næste år.
Året ender med et minus på 600.000 kr. Resultatet er ikke så ringe, som det umiddelbart lyder, da det var
budgetteret med et minus. Det forgangne år har budt på mange udfordringer – udskiftninger i
menighedsrådet og udskiftning blandt personalet. Menighedsrådets vurdering er, at resultatet er fornuftigt.
I resten af 2019 er der stor fokus på omkostningerne, så de kan holdes på et minimalt niveau god uden at
påvirke aktivitetsniveauet. Der skal fortsat være det samme høje niveau.
I 2020 er forventningerne, at økonomien er tilbage i den gamle gænge. I 2020 forventes, at der fra provstiet
modtages 6.134.000 kr. ligning. Derudover er der søgt midler til: Urnegravsted, truck, garage, projektor og
låsesystemer i sognegården. Disse midler er dog ikke bevilliget på nuværende tidspunkt.

Caris har ordet: Caris gav et indblik i præsternes dagligdag. Hvad laver præsterne mellem gudstjenesterne?
Det kan være et af de spørgsmål, som menigheden stiller sig selv, da præsterne kan virke usynlige. Men de
er aktive!
Hjemmebesøg er typisk en af de opgaver, som fylder i præsternes kalendere, og som nogen med rette
forbinder med en præst. Det er dog ikke så udpræget i vores sogn, da andre opgaver prioriteres. Støvring
Sogn er et sogn i vækst, der er flere dåb end begravelser, så vi bliver flere! Det giver flere dåbssamtaler.
Derudover spænder præsternes opgaver bredt, f.eks. gymnasiet, sorggruppe, samarbejde ifh. palliation mv.
Det betyder dog ikke, at præsterne ikke ønsker at komme på hjemmebesøg, de kommer gerne, de skal blot
inviteres. Så sid ikke og vent på, at præsterne ringer på døren, hvis du ønsker besøg. Inviter dem!

Beretning fra Louise Christiansen: Louise fortalte, at året havde budt på mangt og meget. På
personalesiden er der sket ændringer, to nye kordegne er ansatte, og blækket er knapt tørt på
ansættelsesbeviserne for to nye kirkesangere. Præst Bente Madsen er stoppet i årets løb og erstattet af
Inge Frandsen.
Sammensætningen i menighedsrådet er også ændret. Alle suppleanter er kommet i sving, og alligevel er
der en tom plads. Pt. er der ti medlemmer i menighedsrådet.
I Støvring er høstgudstjenesten erstattet af en Taksigelsesgudstjeneste, som holdes i november. Vanen tro
holdes der i samarbejde med resten af provstiet gudstjeneste i Rebild Bakker og Buderup Ødekirke.

Tidens tand har sat sine spor i servietten til alterkalken. Heldigvis har Inga kreeret en ny af slagsen.
Mindesammenkomsterne har været meget diskuteret. Der er spredte meninger om, hvorvidt det var en
god idé at stoppe med mindesammenkomster i sognegården. Louise udtrykte, at beslutningen ikke var
taget med hjertet men med hjernen. Den nye skolestruktur presser på faciliteterne i sognegården.
Menighedsrådet er igen at finde til By- og Havnefesten, så der vil være mulighed for at møde præster og
menighedsråd. Et andet arrangement som fortsættes med succes er Nyårsgudstjenesten.
Fra den 1. september ændres liturgien ved gudstjenesterne. Meddelelserne fra sognet flyttes og vil
fremover blive læst op mellem udgangsbønnen og postludiet. Deltagelse fra lægmænd vil fortsætte til
gudstjenesterne.

Kirkebladet:
Kirkebladet blev diskuteret. Bruger I kirkebladet? Menighedsrådet ønskede input. Deltagerne ytrede sig om
deres forhold til kirkebladet.
Sammenlægning af menighedsråd:
Der blev spurgt til, om der er tanker om at sammenlægge de tre menighedsråd i pastoratet. Louise fortalte,
at det var blev diskuteret på et menighedsrådsmøde. Konklusionen er, at tiden ikke er moden til en
sammenlægning pt.
Ny kirke: Ny kirke blev diskuteret. Menighedsrådet har reserveret en plads til en evt. ny kirke.
Menighedsrådet bad om menighedens mening til en evt. ny kirke. Louise ytrede, at der indenfor en
overskuelig tidsramme vil være nødvendigt at købe en reserverede grund.
Øde kirken:
Der er ikke en endelig afklaring. Menighedsrådet har indstillet til pastoratet, at menighedsrådet ikke ønsker
at overtage kirken.
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