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. 1. oktober 2013 kl. 20.00
(Valg, indledning og spisning kl. 18.00)
Mad og service:
Referent:
Mødeleder:

Ingelise og Birte
Inger Birgitte
Charlotte

Kl.18.00:
Afstemning til provstiudvalget. Alle var til stede.
(+ underskrift på revisionsprotokollat – fra sidste møde)
Kl.18.15:
Indledning v. Ove. Derefter spisning
Til stede: Lise Lotte Andersen, Charlotte Nebel Pedersen, Leif Kerstens, Bente Madsen, Bitten
Vad Nedergaard, Ove Paulsen, Mette Vadstrup, Inger Birgitte Bruhn Christensen, Niels HolmNielsen, Bente Madsen, Kirsten Stejner, Ingelise Skole Christensen, Klaus D. Ovesen, Gerda
Jensen, Ernst Justsen, Anna Marie Jensen.
Afbud: (til det ordinære møde og temamødet) Birte Hayes, Henriette Linde, Esben Andersen.

Kl.18.45: Temamøde
Oplæg fra Udvalget for Lokal Kirkeudvikling
Yderligere deltagere i temamødet: Grethe Handby, Elsemarie Høy, Bodil Rosenmeyer.
Alm. fri debat. Brainstorm med mange idéer til anledninger til højmesser blev udkrystalliseret i
følgende tiltag, der kan arbejdes videre med: Brunch&jazz, lokal prædikant, konfirmandinvolvering,
blomstergudstjeneste med lokale amatørdekoratører, velkomstgudstjeneste for tilflyttere, MarthaMaria-dag med kagekonkurrence, indsamlingsgudstjeneste i forbindelse med en af de store
landsindsamlinger.
Velkomstpakken: Vi har ikke mulighed for at indhente oplysninger om nytilflyttere. Det kræver et
korps af folk som opdager solgte huse og nye naboer i lejlighederne. Samarbejde med ejerlaug,
boligforeninger, beboerforeninger og grundejerforeninger.
CD med vores kor skulle gerne være klar 1. april. Voksenfolderen er næsten færdig.
Personlig overrækkelse til tilflyttere.
Kl. 20.00: Åbent møde
1. (20.00) Dagsordenen blev godkendt.
2. (20.02) Høringssvar til MILIKI om Styringsreform?
10 stemmer for, 4 ved ikke. Et udvalg skal lave et svar. Det skal præciseres, at emnerne et
kirkeråd har udtaleret om, skal fastlægges ved lov. (Niels, Bitten, Ingelise, Kirsten og Inger
Birgitte laver det.) Høringssvaret rundsendes pr. mail til menighedsrådsmedlemmerne.

3. (20.20) Menighedsmøde for begge sogne tirsdag den 12. november 2013 kl.19.30
Regnskab og budget skal fremlægges. Orientering om sognets ve og vel. Sketchen fra
menighedsrådslejren i Grenå bliver genopført med ny rollebesætning.
4. (20.25) Provstiets temadag d.5.oktober. Vi har tilmeldt 7 personer.
5. (20.30) Referat om forbedringer af vore hjemmesider
Den nye hjemmeside er i luften. Den er flot, men det er svært at finde et telefonnr. på den
man gerne vil ringe til. Der skal muligvis justeres lidt.
6. (20.35) Økonomi: Fremlæggelse og underskrift af Aarslevs revisionsprotokollat.
Revisionsprotokollatet har ingen bemærkninger og blev underskrevet.
7. (20.40) Fra udvalgene:
a) Kirke-og Kirkegårdsudvalget om kirkegårds-idémødet
Der var 25 mødt op til kulturugearrangementet på kirkegården. Anders viste rundt.
Fin debat efterfølgende, men ikke så meget om fremtidige planer. Forslag om en
form for beplantning ved plænegravstederne, mere parkeringsplads evt. på
nordkirkegården eller noget parkpræg. Set i bakspejlet skulle vi måske have styret
debatten bedre med provokerende inputs og aktuelle spørgsmål at tage stilling til.
Udvalget arbejder videre med landskabsarkitekt, columbarium, lapidarium mv.
b) Andre udvalg:
Åben kirke. Ingelise har kontakt til en som vil lave nogle plakater og lave en slags
logo/ stiliseret kirke som blikfang. Tanken er, at det skal være onsdag eftermiddag.
Der er brug for at nogle vil være der om eftermiddagen. Der arbejdes på et
lystændingssted på eller ved døbefonten.
Børne- og ungeudvalget har holdt møde med diakoniudvalget om fordeling af
opgaver.
Sognegårdsudvalget: Der er bestilt nye reoler og et nyt kosteskab. Terrassens
træfliser er rådne, der lægges betonfliser i stedet. Hyggehjørnet er etableret.
Aktivitetsudvalget er underbemandet. Der skal arbejdes på en løsning.
8. (20.50) Referat fra eksterne møder
a) Eventuelle referater: Intet at bemærke.
9. (21.00) Vigtigt nyt fra tillidsrepræsentant, kontaktpersoner, præster eller andre
Tillidsrepræsentant: Intet
Kontaktperson: Lene mangler nogen til at hente/bringe til sognecafé. Charlotte kan hente
og Bente bringe damerne tilbage.
Præster: Ældregudstjeneste med 50 deltagere gik fint. 250 børn var i kirken til forestillingen
”Mirakler” i kulturugen. Bitten Nedergaard er medhjælper ved minikonfirmanderne. Der er
Tidebøn hver fredag morgen kl.8.30 i Hasle Kirke, en liturgisk andagt på 20-30 minutter.
Lillejuleaften falder i år på en mandag. Det kan betyde, at vi må have bisættelser på
personalets fridag. Vi vil spørge en organistvikar om at træde til og give den kirketjener der
er på arbejde en erstatningsfridag d. 2. januar.
10. (21.10) Henvendelser:
a) Eventuelle henvendelser
Provstiets diakoniudvalg arrangerer fyraftensmøde med Helle Christiansen fra
Kirkens Korshær d. 6. november i Brabrand Sognegård. Tilmelding til Leif.
Bente, Gerda, Ingelise og Liselotte vil gerne med.
11. (21.15) Valg af indleder og af mødeleder til næste gang
Indleder: Bitten
Mødeleder: Leif
12. (21.20) Eventuelt
Bitten: Idé om en rundtur ”bag kulissen” i kirken for menighedsråd. Hvordan med studiejob?
Bitten arbejder på at få et praktikophold ved kirken.

Leif: Forslag om oprettelse af kørselsgrupper til gudstjenester og arrangementer i
sognegården for folk som ellers ikke har mulighed for at komme. Idéen er god. Leif er
foreløbig tovholder.
Niels: Helsingør Domkirke har et flot dåbstræ, kunne vi få noget lignende?
Ingelise: Kunne vi have børnekirke under gudstjenesten?
(21.30) Evaluering og godkendelse af referat fra mødet
Lukket Møde: Ingen punkter

