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 menighedsrådsmøde
tirsdag d. 5. november 2013 kl. 20.00.
Kl.18.00:
Indledning v. Bitten. Derefter spisning
Kl.18.45: Temamøde
Almindelig fri debat om emnet motivation med udgangspunkt i prædikenen ved
Folketingets åbning i år. ”Pengene eller livet. Hvad motiverer os egentlig?”
Kl. 20.00: Åbent møde
1. (20.00) Godkendelse af dagsordenen
2. (20.02) Høringssvaret om styringsreformen er indsendt. Vedhæftet som fil
3. (20.12) Menighedsmøde tirsdag den 12. november 2013 kl.19.30
Programforslag vedhæftet
4. (20.25) Udvalg til arrangement af julemødet
5. (20.30) Indbydelser til eksterne møder:
a) Fyraftensmøde d. 6. nov. kl. 17-19 i Brabrand Sognegård om diakoni. 5 er
tilmeldt
b) Møde med ministeren. 18.nov. kl. 17-20.15 i Aabyhøj Kirke. Arr.af
Distriktsforeningen. Bilag udleveres
c) Fyraftensarr. 19. nov. kl.17-21 på Diakonhøjskolen om uddannelse og
efteruddannelse af kirkefunktionærer. Arr. af Århus Stift. Bilag udleveres
6. (20.35) Økonomi: Kort situationsrapport
7. (20.40) Fra udvalgene:
a) Kirke-og Kirkegårdsudvalget: Ny trappe i kirkens våbenhus
b) Lokal kirkeudvikling: Medvirkende ved gudstjenester
c) Andre udvalg
8. (20.50) Referat fra eksterne møder
a) Eventuelle referater
9. (20.55) Vigtigt nyt fra tillidsrepræsentant, kontaktpersoner, præster eller andre
10. (21.05) Henvendelser:
a) Eventuelle henvendelser
11. (21.10) Valg af formand og næstformand for 2014
12. (21.15) Valg af indleder og af mødeleder til næste gang
13. (21.20) Eventuelt
14. (21.30) Evaluering og godkendelse af referat fra mødet
Lukket Møde: Ingen punkter
Til stede: Lise Lotte Andersen, , Leif Kerstens, Bente Madsen, Bitten Vad Nedergaard, , Mette
Vadstrup, Inger Birgitte Bruhn Christensen, , Bente Madsen, Kirsten Stejner, Ingelise Skole
Christensen, , , Anna Marie Jensen, , Esben Andersen.
Afbud: Charlotte Nebel Pedersen, Ove Paulsen, Klaus D. Ovesen

Temamøde:
Ad 1.

Godkendt dagsorden

Ad 2.

Godkendt

Ad 3.

Menighedsmødet: Man håber på deltagelse af ca. 40 pers. og programmet blev gennemgået.
Niels fortæller om visioner og der fortælles om alle menighedsrådets arbejdsområder. Pølsebord og
kaffe: anretning: Birte, Gerda, Bente og Mette.
Forslag om at man evt. kunne lave en kortere form hvert andet år i forb. f.eks. med høstgudstjeneste og
sognedag.
Forslag om at skabe mulighed for fri debat og evt. information om mere overordnede aktuelle emner
som f.eks. styringsreformen, diakoni.
Måske kunne nogle af de pågældende informationer af lokal karakter lægges ind på hjemmesiden med
information bl.a. om de eksisterende udvalg.

Ad 4.

Julemødet: udvalg af: Niels, Elsemarie, Bitten, 3. dec. kl. 18-22.

Ad 5.

Fyraftensmøde i Brabrand sognegård 6. nov.: 5 pers. tilmeldt.
Mandag den 18. november kl. 17.00 i Åbyhøj kirke: 4 tilmeldt + Leif på piano.
Grøn Grøde-mødet: aflyst
Tirsdag den 19. nov. kl. 17.00-21.00 vedr. kirkeuddannelse af kirkefunktionærer: Niels søges tilmeldt.

Ad 6.

Ekstra udgifter og ekstra indtægter giver betalt underskud og formentlig ca. kr. 70.000 til disposition. Det
skaber mulighed for at finde økonomi til ny trappe i våbenhuset. Der er brugt penge, vi ikke har
kalkuleret med(hyggehjørne, ekstraudgifter orgel f.eks.), til gengæld er der andre planlagte
investeringer, vi har droppet indtil videre.

Ad 7.

a. Kirken: Planer om udskiftning af trappen til første sal i våbenhuset og det er der så nu økonomi til.
KS: Våbenhuset bør indrettes mere spændende, ”helhedsløsning”.
Kirkegården: Man arbejder på en helhedsplan, en overordnet, langsigtet løsning. Man henter forslag til
skitseplan fra 3 forsk. landskabsarkitekter.
b. Lokal kirkeudvikling: Udvalget, v. Kirsten har arbejdet med forslagene fra mødet:
Konfirmander inddrages til foråret.
Brabrand Sangkor deltager i forb. med gudstjeneste, man aftalte 23. marts 2014.
Karin: Udsmykning af kirken med blomster til gudstjeneste engang i maj.
Gasværket: Jazzværket/teatergruppen overvejer, jazzen evt. til præ- og postludium.
Mandecafeen deltager som kor i kirken 12. januar 2014. Kirkekoret kan så evt. deltage i Aarslev.
EA: Sognegårdsudvalget har gennemført ændringerne rigtigt flot.

Ad 8.

LL: har været til orienteringsmøde på Møllegården: 19 fastboende unge med ADHD og autisme mellem
6 og 18 og 40 unge i aflastning fra 1.10.2014. forstanderen er meget imødekommende overfor
lokalområdet og vil gerne at de unge deltager i arrangementer og sport.
Bitten: konference på Diakonhøjskolen om bl.a. kirkens sociale arbejde. Sorggruppe for kriseramte
kunne kaldes ”Livsmestring”.

Ad 9.

Kirkelig voksenundervisning fra en gruppe præster i provstiet. ”Tro i mødet”, rettet mod åndeligt søgende
eller folk med en anden religiøs baggrund og mere grundlæggende Kristendomsundervisning. Strækker
sig foreløbigt over 3-4 aftner.
Der kommer information i det kommende sogneblad.
Der har været gudstjeneste for demente.

Ad 10.

Ansøgning om tilskud til salmebøger til Amtssygehuset (5 stk. kr. 898) fra Kirsten Buur.
Godkendt.

Ad 11.

Valg af formand og næstformand. Hemmelig afstemning. Genvalg: Leif Kerstens formand (6 stemmer, 1
blank) Lise Lotte Andersen næstformand(7 stemmer).

Ad 12

Valg af indleder: Inger Birgitte Bruhn, Mødeleder: Mette Vadstrup.

Ad 13.

Den digitale arbejdsplads. Vi bør alle være tilmeldt. EA giver intro på mødet den 7. januar.

Der er fabrikeret plakatforslag til Åben kirke. Der ønskes mulighed for at se et forslag med en åben dør.
Deltagere til Åben kirke: Kirsten, Birte, Bitten, Ingelise, Anna Marie. Opstart af arrangementet aftales
senere.
Bitten: Juleweekend med spejdere førstkommende week-end med overnatning i kirken. (5 piger).
Hun starter 14-dages praktik i næste uge hos Carl Erik, Susanne og Lene.
Børne- og ungeudvalget har fået udstillingsvægge – står i depotrummet.
Inger Birgitte: Vi syr dragter til minikonfirmandernes krybbespil. 5 kvinder har tilbudt at sy.

