Sdr. Aarslev og Brabrand Menighedsråd
VISION: Brabrand-Aarslev kirker vil være et kristent, folkeligt og kulturelt kraftcenter.
I 2013 med særlig fokus på at:
1) styrke de kirkelige aktiviteter gennem frivilliges deltagelse i aktiviteter, der gennemføres i sognene –og øge præstebetjeningen
2) intensivere kommunikationen til sognet ved at forbedre Sognebladet og fastholde det høje niveau på hjemmesiden
3) give kirkens personale og gæster de bedst mulige arbejds- og lokaleforhold
I 2014 med særlig fokus på at:
1) blive bedre til at kommunikere. Evt. med professionel bistand
2) blive mere synlige i vore arrangementer og udvide vore tilbud til børnefamilier
3) blive mere synlige i vore arrangementer og udvide vore tilbud til ældregruppen.
ÅRSMÅL:
I 2013 at få flere deltagere til søndagshøjmesserne

Referat af fælles menighedsrådsmøde
tirsdag d. 3.september 2013 kl. 20.00 (18.45)
Referent:
Mødeleder:

Inger Birgitte Bruhn
Niels Holm-Nielsen

Til stede: Lise Lotte Andersen, Charlotte Nebel Pedersen, Leif Kerstens, Bente Madsen, Bitten
Vad Nedergaard, Birte Hayes, Ove Paulsen, Mette Vadstrup, Inger Birgitte Bruhn Christensen,
Niels Holm-Nielsen, Henriette Linde, Bente Madsen, Kirsten Stejner, Ingelise Skole
Christensen.
Afbud: Anna Marie Jensen, Klaus D. Ovesen, Gerda Jensen, Esben Andersen, Ernst Justsen.

Kl.18.00: Indledning v. Leif.
Kl.18.45: Temamøde
Hvor ser vi os som kirke om 5 år?
Alm. fri debat.
Der blev luftet synspunkter om stort og småt: Hvordan kan vi nå ud til flere mennesker? gennem
sjælesorg, gennem undervisning, gennem involvering? Nye samarbejdspartnere? Åben kirke en
hverdagseftermiddag? mulighed for at podcaste gudstjenester? Samtale eller debat er bedre end
undervisning. En anden udvalgsstruktur? En anden prioritering af ressourcer?
opfølgning på næste møde, hvor temaet er lokal kirkeudvikling.
Kl. 20.00: Åbent møde
1. (20.00) Godkendelse af dagsordenen
Dagsorden er godkendt.
2. (20.02) Høringssvar til MILIKI om Styringsreform?
Bitten, Inger Birgitte og Niels fremlagde de 3 modeller, som er en 1) lovregulering af den
nuværende ordning; 2) et kirkeråd med begrænset kompetence; 3) et kirkeråd med udvidet
kompetence. Vi fortætter drøftelsen på næste møde og tager stilling til et evt. høringssvar.
3. (20.20) Info fra Diakoniudvalget om Kirkens Korshærs fadderskabs-ansøgning
Generelt støtter vi ikke økonomisk alle de gode initiativer der beder om penge. Vi vil gerne
støtte Tre Ege i Årslev ved at tilbyde samtaler med præster mv.
4. (20.25) Forslag: Er det en idé, at vi får en venskabsmenighed i Flensborg?
Efter sogneturen til Sydslesvig opstod idéen om kulturel udveksling og praktisk hjælp til en
dansk menighed i Flensborg. Der var bred enighed om, at det vil vi gerne. Leif taler videre
med den danske præst i Flensborg.
5. (20.35) Referat om forbedringer af vore hjemmesider
Hjemmesiden er næsten konverteret, så den er snart i luften. Adressen kan nås fra 3
adresser: Brabrandkirke.dk, aarslevkirke.dk; brabrand-aarslev.dk

6. (20.40) Fra udvalgene:
a) Sognegårdsudvalget: Referat fra udvalgsmøde d. 21. august (er uddelt)
hyggehjørnet er næsten klar til montering.
b) Voksenkorudvalget: Dagsordensforslag (er vedhæftet som fil)
Forslag om rejse til Grønland i 2015 til Århus’ grønlandske venskabsby Qaqortoq
(Julianehåb). Menighedsrådet er positivt indstillede. Der skal laves et budget, som vi
gerne vil se i menighedsrådet og så vil vi tage stilling til et tilskud. Når der søges
fonde kan det være et positivt signal at sende, at vi som menighedsråd støtter,
ligesom der også skal være en rimelig egenbetaling. Desuden vil menighedsrådet
betale lønning til vikarer for organist og kirkesanger.
c) Andre udvalg: Intet at bemærke
7. (20.55) Økonomi: a) Voksenkorudvalgets ønsker 2014 (sangkursus 3-5000kr)
Det vil menighedsrådet gerne imødekomme. Når budget til Grønlandsrejsen foreligger,
tager vi stilling til et tilskud.
b) Det reviderede årsregnskab er behandlet på mødet. Ikke nogen påtegnelse fra
revisoren. Det nye menighedsråd skal udfylde blanketter, så vi kan attestere bilag til
regnskab.
8. (21.05) Referat fra eksterne møder
a) Lokal Kirkeudviklings-gruppen lægger op til tema i oktober
Der blev samlet op på netværkskonference i august, med det som er nået ind til
videre.
9. (21.15) Vigtigt nyt fra tillidsrepræsentant, kontaktpersoner, præster eller andre
Tillidsrepræsentant. Intet at bemærke
Kontaktpersoner: Lønforhandlinger med 3F. Vi vil gerne kunne give et kvalifikationstillæg til
en dygtig medarbejder, men det er endnu ikke godkendt af 3F. Der skal muligvis laves et
uenighedsreferat. Der er lavet et nyt dukketeater til Brabrand Kirke.
Præster: udflugten er et tilløbsstykke. Der er kun plads til 80 i bussen, så vi har stoppet for
tilmelding. Frivillighedsaften har 70 tilmeldte. Esben er konstitueret som provst i
domprovstiet under Bartholins sygemelding. Der er startet nye konfirmandhold. Præsterne
har holdt møde med folk med viden om demens her i Århus V og vi laver den første
demensgudstjeneste i oktober. Der er også en ældregudstjeneste på vej. Der er sendt
breve ud om opstart af en ny sorg- og livsmodsgruppe.
10. (21.20) Henvendelser:
a) Eventuelle henvendelser: ingen
11. (21.25) Valg af indleder og af mødeleder til næste gang
Indleder: Ove. Mødeleder: Charlotte.
12. (21.30) Eventuelt
a) Skole-kirkesamarbejdet ar udsendt undervisningstilbud
b) Henvendelse fra Søren Bech om filmproduktion i Brabrand Kirke. De får lov under
forudsætning af at det passer ind i vores tidsramme, ingen af vore præster skal
medvirke, og at der ikke sker en gendåb af et allerede døbt barn.
c) Kirkehøjskole: 2 emner på bordet: Niels Bohr som filosof, Benny Andersen
(digtning, livssyn, menneskesyn) Der var ligeligt tilslutning til de to emner.
d) Sparringsmøde i provstiet mandag d. 9. 9, kl 17-19. Liselotte, Leif og Niels deltager.
e) Vi skal huske at få spørgsmålet om en daglig leder/kontaktperson på dagsordenen.
f) Bibelselskabet har anmodet om hjælp til Syrien-konflikten. Vi vil gerne vedblive med
at støtte Kirkens Korshær, Skt. Nikolaj Tjenesten og Folkekirkens Nødhjælp, men
sætter yderligere en kurv op til en gave til Syrien.
g) Tak fra Liselotte, Ove og Kirsten for hilsner under sygdom og ved fødselsdag.
h) Der er opsat nye systemer på dørene til alle mødelokaler, så de lukker af sig selv
ved brand.
13. (21.35) Evaluering og godkendelse af referat fra mødet.

Lukket Møde: Ingen punkter.

