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Visionsarbejde
Hvilken vision har Bjerringbro Kirke?
Hvad vil vi?
Hvilken vej går vi?
Visionstema aften afhold den 2. oktober 2017 – hjælp fra kirkekonsulent
Yvonne Nielsen Alstrup
Følgende temaer blev udpeget og arbejdet med:
Gudstjeneste hos os
Undervisnings hos os
Næstekærlighed (diakoni) og åbenhed hos os
Visionsarbejdet fortsætter og vi forventer et færdig oplæg i løbet af første kvartal
2018.

Aktivitetsoversigt 2017
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kirkecafeer
Sogneaftner
Konceter
Fastelavn
Folkekirkens Nødhjælp
Frivillig aften
Kirkekaffe – orientering om ny kirketag
Sogneudflugt
Afskedsreception fro Knud Birk og Gerda Brøchner
Kirkehøjskole
Babysalmesang og minikonfirmander

Foreløbig aktivitetsoversigt 2018
Sogneaftner:
• Forhenværende regionsrådsformand Bent Hansen
• Professor Kurt Larsen
• Hospitals-og demensklovn Pia Cisko

Kirkecafeer:
• Der kommer mange spændende foredrag denne sæson
Koncerter:
• Nordskær
• Kiev Kammerkor
D.11/2-2018 Fastelavn

Kirkehøjskole - august

Nyt på kirkegården
•

Menighedsrådet har godkendt ny plan for kirkegården frem mod 2019. Indeholder mange elementer, herunder:
–
–
–
–

•

Rennovering af afdeling A.
–
–

•

Mulighed for mere effektive arbejdsgange

Udvidelse af arbejdstiden for kirkegårdsmedarbejderne
–

•

Forsøg med færre græsslåninger på udvalgte steder

Indkøb af ny græsklipper ca. kr. 100.000
–

•

Indgang nord – færdiggørelse af allé – avnbøg træer

Omlægning af arbejdsgange på kirkegården
–

•

Udskiftning af forhæk og etablering af granitkantsten
Udskiftning af hække til taks

Allè-træer
–

•

Områder med barjord (kræver arbejdstimer til renholdelse) beplantes med blomsterende bunddækkeplanter
Udarbejdet plan for udskiftning af hækplanter (nuværende planter har en levetid på ca. 12 år og er mange steder gået ud)
Afdeling D fjernelse af overflødige hække
Fældning af rødgran i sydlige del

2 medarbejdere fastholdes i 12 måneder

Grandækning laves nu på trådnet – bedre arbejdsgange , flottere dekorationsarbejde og overholder
Arbejdstilsynets nye krav om max. 3 timer på knæ hver dag.

Kirke- og kirkegårdsudvalget
Hvad har vi lavet i 2017?
Kirken
–
–
–
–

Udskiftet vinduer
Reparation yderdør v. dåbsværelse
Energibesparende foranstaltninger, udskiftning af varmtvandsbeholdere og efterisolering af
varmerør i kirkecenter
Maling af døre i kirken og kapellet

Kirkecentret
–
Ompolstret stole
Arbejdet med projektering af ny mandskabsbygning

Budget 2018
Hvad er på programmet i 2018
•

Ny mandskabsbygning
– Anslået byggepris kr. 3.200.000
– Søren Yde Andersen, Ans er arkitekt på opgaven
– Endelig tegninger forventes at foreligge ?????
– Kirkegårdslederen får kontor i den nye bygning

•

Nye bænke på kirkegården

•

Kirken
– Maling udvendig af kirken
– Trappe ved indgang til kirken
– Ny belysning

•

Kirkecenteret:
– Maling indvendig
– Nye gulvtæpper

•

Ny præst – ombygning af Præstebolig

Aktuelle emner
•
•

Ny præst ???
Jubilæum 2019
– Aktivitetsudvalg nedsat
– Oplæg fra Hanne Baltzers bureau, Ulstrup på menighedsrådsmødet den 8. november.
– Der overvejes udarbejdelse af jubilæumsskrift

