Sdr. Aarslev og Brabrand Menighedsråd
Referat af

fælles menighedsrådsmøde
tirsdag d. 14. august 2012 kl. 19.00
Til stede: Niels Holm-Nielsen, Leif Kerstens, Ingelise Skole Christensen, Jens Ove Christensen, Anna
Jørgensen, Povl Revsbech, Anna Marie Jensen, Bodil Munch, Inger Birgitte Bruhn, Birgit Jordansen, Birte
Hayes, Else Marie Høy, Esben Andersen, Kirsten Stejner, Ernst Justsen, Lise Lotte Andersen, Ove
Reifenstein og Randi Bendix Sørensen.
Afbud:

Temamøde
Hvordan fremmer vi en konstruktiv fornyelse af menighedsrådsarbejdet?
Fortsættelse af drøftelserne fra sidste møde.
1. Gruppearbejde om emnet ”Et målbart udviklingsmål pr. år i hvert udvalg”
Herunder menighedsrådsmål: Flere deltagere til søndagsgudstjenester
2. Referat og drøftelse om udvalgenes nye, eksterne medlemmer
3. Tilbagemeldinger vedr. ekstern, bred søgning.
Åbent møde
1. Godkendelse af dagsordenen
2. Menighedsrådsvalget 2012:
a) Kampagnen
b) Orienterings- og valgmødet den 17. september 2012
3. Udkast til ”Sådan organiserer vi os” – forslag fra manualudvalget
4. Nyt fra tillidsrepræsentant, kontaktpersoner og præster
5. Folkekirken aktuelt:
a) Årsskrift fra Folkekirkens mellemkirkelige Råd
6. Referat fra møder:
Forslag fra Personaledagen d. 27. juni 2012
7. Fra udvalgene:
Eventuelle referater
8. ”Studietur 2012”: Tilmelding senest 27. august 2012.
9. Økonomi:
Situationsrapport vedr. spareplan 2012.
10. Valg af mødeleder til næste menighedsrådsmøde
11. Henvendelser:
Eventuelle henvendelser
12. Eventuelt
13. Evaluering og godkendelse af referat fra mødet
Lukket møde: Ingen punkter

Ad temamøde: Analyseinstituttet, som lavede sognebladsanalysen for os, er usikre på, hvordan
en analyse af, hvordan folks interesse er for gå i kirke, skal gribes an. Det blev betonet af flere, at
det kirkelige fællesskab er af stor vigtighed for lysten til at komme til gudstj. Den personlige kontakt
er af yderste vigtighed. Vejgudstj.? Reklamere blandt f.eks. mandekafeen. Flere har sagt, at de
ikke forstår gudstj. forløb og sprog. Skal vi oprette en studiekreds herom? Ændringerne i gudstj.,
som allerede er indført, får ikke flere til at gå i kirke. Antal kirkegængere bør tælles igen for at vi

kan vurdere om der kommer flere eller færre til gudstj. Antal altergæster tælles allerede. Næste
gang konkluderes der.
Åbent møde:
Ad 1. Godkendt.
Ad 2. a) Kampagnen. Annoncekampagnen i Lokalavisen over 4 uger er i gang.
b) Til orienterings- og valgmødet 17. sept. opfordrer vi hinanden til at medtage en gæst, som
ikke må være en ægtefælle. Der skal bestilles et oste- og pølsebord.
Tidsramme for orienteringsmødet: Kl. 19.00 – 20.15. Præsentation på Power Point med billeder fra
aktiviteterne. Projekt lokal kirkeudvikling skal nævnes. Valgmøde herefter, styret af
valgbestyrelsen.
Ad 3. Udkastet er stadig under udarbejdelse. Esben, Ingelise og Leif udarbejder en folder til
uddeling til potentielle MR-medlemmer.
Ad 4. Friluftsgudstj. 26. august kl. 14.00 på arealet nedenfor kirkegårdsdiget. Pavilloner skal
opstilles (lånes i genbrugsbutikken). Mandeklubben anmodes om at medvirke til de praktiske
opgaver. Musikanlæg lånes af Morten Musicus.
Ad 5. Årsskriftet kan beses på kirkekontoret.
Ad 6. Referat fra personaledagen 27. juni blev gennemgået. Frugtordning igangsættes umiddelbart
(Kirsten arbejder videre med ideen). Hyggehjørne kan formentlig indrettes i 2013.
Sognegårdsudvalget sammen med personalerepr. anmodes om et konkret forslag inkl. budget.
Ad 7. B og U udvalget har udarbejdet en flot folder om alle aktiviteter for børn.
Ad 8. Tilmeldinger til studiedagen 2. sept. til Lise Lotte.
Ad 9. Økonomien ser fornuftig ud. Lån på 300.000 kr. i Provstiet er tilbagebetalt.
Ad 10. Niels Holm-Nielsen. Mødet bliver et fællesmøde.
Ad 11. Meddelelser. Kirkevandring ved Borum kirke tirsdag den 28. august kl. 18.00. Lokalhistorisk
vandring i Aarslev 21. august kl. 17.00 ved Uno-X tanken. Distriktsforeningen arr. 4. okt. et
afslutningsarrangement. Pris 295 kr. inkl. 2 retters menu. Møde om Kirkens diakonale ansvar 28.
sept. i Brabrand-Aarslev sognegård. Indbydelse fra Emmaus-samfundet om møde 23. – 25. nov.
runddeltes. Ingelise deltager for Brabrand MR, Aarslev prøver at finde én.
Provstiet arrangerer week-end kursus for nye og gl. MR-medlemmer samt præsterne 22-24. feb.
2013 i Nordtyskland.
Ad 12. Kirsten takkede for blomster i anledning af Oles død.
Referat ved PR

