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 og 2014 at få flere deltagere til søndagshøjmesserne

Referat af fælles menighedsrådsmøde
tirsdag d. 7. januar 2014 kl. 20.00
Mad og service:
Referent:
Mødeleder:

Niels og Leif
Ingelise
Mette

Kl.18.00:
Indledning v. Inger Birgitte. Derefter spisning
Kl.18.45: Temamøde
IT i vort menighedsrådsarbejde:
Brug af Den Digitale Arbejdsplads (DAPen) som digitalt arkiv m.v. (Bilag vedhæftet)
og af kalenderen KaBoo v/ Esben. En bærbar computer kan med fordel medbringes.
Kl. 20.00: Åbent møde
0. (20.00) Personlig fordybelse. Fra Emmaus-mødet, oplæg til pkt.3
1. (20.25) Godkendelse af dagsordenen
2. (20.27) Godkendelse af mødeplan og serviceplan for 2014 (Bilag vedhæftet)
3. (20.30) Personlig fordybelse. Referat m.v. fra Emmaus-kurset 2013 v/ Birte og Ingelise
4. (20.35) Venskabsmenigheden i Flensborg. Orientering og drøftelse
5. (20.45) Indbydelser til eksterne møder:
a) Eventuelle indbydelser
6. (20.50) Økonomi:
a) Udvalgene skal aflevere budgetønsker for 2015 senest 10. marts 2014
b) Bevilling af ca. kr. 1600 til transport af konsulenter vedr. ny alterdug
c) Underskrift af revisionsprotokol og regnskabsregulativ
7. (20.55) Fra udvalgene:
a) Diakoniudvalget: Ny formand og nye medlemmer
b) Lokal kirkeudvikling: Medvirkende ved gudstjenester
c) Andre udvalg
8. (21.05) Referat fra eksterne møder
a) Eventuelle referater
9. (21.10) Vigtigt nyt fra tillidsrepræsentant, kontaktpersoner, præster eller andre
10. (21.20) Henvendelser:
a) Bibelselskabet: Gave?
11. (21.25) Valg af indleder og af mødeleder til næste gang
12. (21.30) Eventuelt: En julehilsen
13. (21.35) Evaluering og godkendelse af referat fra mødet
Lukket Møde: Orlovsanmodning.

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, Grethe Eriksen, Anna Marie Jense, Birte Hayes, Henriette Linde, Esben Andersen.

Afbud:

