Referat af
fælles menighedsrådsmøde
tirsdag d. 6. marts 2012 kl. 19.00
Til stede: Niels Holm-Nielsen, Ernst Justsen, Birte Hayes, Leif Kerstens, Søren HolmRasmussen, Jens Ove Christensen, Lise Lotte Andersen, Anna Jørgensen, Povl Revsbech, Anna
Marie Jensen, Bodil Munch, Inger Birgitte Bruhn, Kirsten Stejner, Ove Reifenstein.
Afbud: Esben Andersen, Randi Bendix Sørensen, Birgit Jordansen, Ingelise Skole Christensen.
Kl. 19.00: Temamøde
a) Hvordan fremmer vi en konstruktiv fornyelse af menighedsrådsarbejdet?
Fortsættelse af drøftelserne fra sidste møde, herunder også menighedsrådsvalget.
Se de første svar på ”8 spørgsmål” til menighedsrådsmedlemmerne ( bilag)
Beslutninger henlægges til det åbne møde. Et kort referat af mødet er vedhæftet referatet.
Kl. 20.00: Åbent møde
1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsorden godkendt.
2. Nyt fra kontaktpersoner og præster
Kontaktpersonen: Lene har været på 3. kirketjenerkursus. Mht MU-samtaler har det
været et godt forløb, der mangles kun 3. Jytte Kusk har takket for fødselsdagsgave. Det
tidligere graverkontor skal nyindrettes og kan benyttes af Jytte, Lene og Lea. Kirsten
Mønster har 9 mødre og børn til babysalmesang. Det går rigtig godt.
Præster: Møde med frivillighedskoordinatoren fra Plejehjemmene. Kirsten har desuden
haft et møde med dem om øget diakonal indsats for beboerne derude. Kirsten har
arrangeret ældregudstjeneste d. 6. juni i Brabrand Kirke. Kirsten har holdt møde med
kristendomslærerne (12) fra Engdalskolen til opfølgning om ”hvad er Bibelen for en
bog?” Kirsten har fået bevilget et 2-årigt sjælesorgskursus.
Dåbstræf blev en fiasko med kun 1 barn. Det overvejes, hvad vi kan gøre anderledes
næste år. Valentinsgudstjeneste (13 deltagere) skal også forsøges igen næste år.
Minikonfirmandundervisning går godt: 39 tilmeldte. Gode frivillige hjælpere.
Udflugt med konfirmander på tirsdag til Viborg.
Præsterne har talt om en ekstra julegudstjeneste. Vi ser hvordan det går i år, om der
igen er mange, som går forgæves.
3. Beslutning om forsøg med valgform til menighedsrådet. Bilag fra Landsforening og
Ministerium.
Afstemning om valgperiode: 4 år (7 stemmer); 2 år (5 stemmer). Vi gør, som vi plejer
med orienteringsmøde og efterfølgende opstillingsmøde.
4. Referat fra møder:
a) Provstiets midtvejsmøde. Se bilag: Referat samt ”Nytårsbrev” fra Provstiudvalget er udsendt. Der drøftes videre på provstiets næste temamøde i
efteråret. Spændende med de nye kommunikationsformer, som vi bør
opprioritere brugen af.
5. Fra udvalgene:
a) Indstilling fra KK-udvalget om børnehjørnet
Tilbud på tømrerarbejdet på ca. 50.000 kr, maling mv. kan tages fra kirkens
vedligeholdelsesbudget. Vi sætter arbejdet i gang.
b) Egebakkeskolens bestyrelse. Leif gav en kort orientering.
c) Oplevelsesudvalget: Lørdagshøjskole 2012:Tema: Grundtvig som salmedigter,
samfundsborger og præst og kirkereformator i samarbejde med Harlev-Framlev
og Åby pastorater.
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d) Eventuelle forslag:
Henvendelse om et Helledie-krucifiks til udlån til sognet. Kunstudvalget foreslår
at vores eget Hellediekrucifiks skal tilbage til kirke/våbenhus. Det andet krucifiks
kan passe fint i sognegården. Vi siger ja tak til det flotte tilbud. Kunstudvalget
sørger for ophængning.
Godkendelse af evalueringsskema for menighedsrådsmøderne. Se bilag
Liselotte har lavet et godt og brugbart skema.
Hjertestarter (Bodil Munch)
Afstemning: 7 for; 3 imod. Den skal hænge indendørs i sognegården senest januar
2013. Falcks tilbud er bedst.
Gratis kaffe til koncert? (Bodil Munch)
Vi sørger for kaffe i år, men fremover må Brabrand Sangkor selv sørge for det.
Tak fra Engdalskolen for Skolebibler.
Økonomi:
a) Brabrands deltagelse i ”Lokal Kirkeudvikling” (3 år á kr.20.000)
er vedtaget.
b) Telefonsystemet: Ændrede vilkår fra TDC kræver ansøgning om likviditetslån.
Vi ansøger provstiet om et likviditetslån.
c) Godkendelse af årsregnskab 2011 (vedlagt)
Regnskabet er godkendt.
Valg af mødeleder til næste menighedsrådsmøde
Niels er mødeleder næste gang.
Henvendelser:
a) Debatmøde d. 23. april kl. 19 i Beder Sognegård om Folkekirkens fremtid.
Eventuelt
Søren sagde tak for gaven.
Evaluering og godkendelse af referat fra mødet

Lukket møde: 2 punkter

Temamøde: Fornyelse af menighedsrådsarbejde
Nye medlemmer til de enkelte udvalg skal forsøges rekrutteret udenfor menighedsrådet. Gerne
halvdelen udefra. Kandidater findes før 1. maj.
Kjeld Hedelund har sagt ja til at blive sognebladsdistributør.
Et udvalg er nedsat til at arbejde med en bredere søgning af kandidater. (Liselotte og Jens Ove
har holdt møde). Ideer: Få lov til at lave opråb på Engdalskolens intranet, (evt også
Egebakkeskolen?), få 5 minutter på et lærermøde på skolen, (en af præsterne spørger på
skolen); plakater i daginstitutioner med direkte mailadresse/tlf. nr. Børnekorets nuværende og
tidligere forældre; idrætsforeningens klubblad. Gasværkets hjemmeside; Kirkens hjemmeside,
Ungdomskorpsene. De skal gerne melde tilbage. Personlige henvendelser efter sommerferien.
Vigtigt at koordinere indsatsen med de andre arbejdsgrupper, så det bliver et fælles ryk.
”Stillings”annoncer: Udvalg nedsat. Måske fælles med præsentationer i Lokalavisen. Samlet
provstiindsats.
Fælles sparring. Niels og Leif har holdt møde med repræsentanter fra andre sogne i provstiet.
Poul Langagergaard undersøger muligheden for små artikler om menighedsrådsmedlemmer.
Leif og Niels har lavet forslag til blikfangsannoncer til Lokalavisen. Husk også de nye, lokale
midtersider i Århus Onsdag.
Måske en lille velkomstpakke til nye medlemmer, så man ved lidt om menighedsrådsarbejdet.
Med skikke og vaner, praktisk info om sognegården og medarbejdernes arbejdsopgaver,
udvalgenes beføjelser og hvad de enkelte udvalg dækker over.
Måske kunne de ansatte invitere menighedsrådet til en eftermiddag, hvor man fik mere
samarbejde med personalet og hørte om hinandens drømme og forventninger.
Udarbejdelse af organisationsplan, årsplan, udvalgsbeskrivelse, jobbeskrivelse for personalet.
(Jens Ove, Liselotte, Leif) Det ville være godt at kunne give til interesserede og til nye
medlemmer.
Vi er godt i gang og arbejder videre. Vi tror på, det giver resultater!

