Brabrand Menighedsråd
VISION: Brabrand-Aarslev kirker vil være et kristent, folkeligt og kulturelt kraftcenter, i 2014 med særlig fokus på at:
1) blive bedre til at kommunikere. Evt. med professionel bistand
2) blive mere synlige i vore arrangementer for og udvide vore tilbud til børnefamilier
3) blive mere synlige i vore arrangementer for og udvide vore tilbud til ældregruppen
ÅRSMÅL: I 2013 og 2014 at få flere deltagere til søndagshøjmesserne

Referat af
menighedsrådsmøde
tirsdag d. 4. marts 2014 kl. 20.00 (18.45)
i Sognegården
Til stede: Lise Lotte Andersen, Charlotte Nebel Pedersen, Leif Kerstens, Bente Madsen, Bitten
Vad Nedergaard, Ove Paulsen, Inger Birgitte Bruhn Christensen, Esben Andersen.
Afbud: Kirsten Stejner, Klaus D. Ovesen, Ingelise Skole Christensen, Mette Vadstrup, Anna
Marie Jensen.

Kl. 18.00: Indledning v. Charlotte
Kl. 18.45: Temamøde.
a) Menighedsrådsløftet: Hvad lægger vi i det?
God drøftelse af menighedsrådsmedlemmer, inkl præsters forpligtelse til at lede det kirkelige liv i
sognet både ved at skabe gode rammer og tage nye initiativer. Det giver stof til eftertanke, at det
enkelte medlem også må involvere sig personligt ved at medvirke til forkyndelse, undervisning,
diakoni og mission; man tænker let at det er en præsteopgave, men i luthersk forstand er vi alle
præster. Måske skal man ikke tænke for stort omkring det, men slet og ret turde stå ved sin tro og
sin kirke i de sammenhænge man færdes i.
b) Forslag til vision og årsmål for 2015-2016 (indledende drøftelse)
Nye tiltag skal enten involvere nye mennesker eller alternativt medføre at noget andet afvikles.
Hvis vi skal satse på børn og gamle, er det så ikke den ”lette” løsning, hvad med mellemgruppen.
For et sådan tiltag kunne tale, at vores sogneprofil viser at det er disse befolkningsgrupper, som
ligger over gennemsnittet i Brabrand-Årslev.
Vores årsmål for de sidste to år, at der skal være flere til højmesserne, virker til at lykkes. De gode
takter fortsættes og nye mål drøftes på et senere møde.
Kl. 20.00: Åbent møde
1. Godkendelse af dagsordenen
2. Fra udvalgene:
a) Lokal Kirkeudviklings-arbejdsgruppen: Forslag om grundlovsfest
Arbejdsgruppen arbejder videre.
b) Kirke- og kirkegårdsudvalget: Ny trappe i våbenhuset
Overslag er givet på 100.000. Der arbejdes videre, provstiudvalget søges om
midler.
Møder med 3 landskabsarkitekter, der har lavet flotte forslag til helhedsplan for
kirkegården. Det er meget forskellige forslag med megen inspiration .
Indbrud i kirken: to fladskærme, en lysekrone og to lampetter blev stjålet. Tyven
blev pågrebet samme nat.
Forgyldning på salmebøger er slidt af. Bogbinderen medgiver, at det er for tidligt
henter bøgerne til omindbinding.
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c) Referat af personalemødet d. 18. februar 2014.(Referat er lagt i dueslagene)
Forskellige ønsker er fremkommet.
Kommunikationen mellem medarbejdere og udvalg er mudret i forhold til ønsker
fremsat på det lovpligtige medarbejdermøde. Nogle punkter ville det være rart
med en dialog omkring. Andre punkter er så små at de egentlig bare skal føres
ud i livet. Menighedsrådet opfordrer de enkelte udvalg til at tage det op på deres
førstkommende møde og melde tilbage til kordegnen.
d) Eventuelt fra andre udvalg
Diakoniudvalget: nyt medlem: Anne Lønborg. Dejligt.
B og U-udvalget: Nyt tiltag: kombineret aktivitet, tjubang, gudstjeneste og mad
for 3.-5.klasses børn (cirka) med udgangspunkt i lokalhistoriske personligheder
er i støbeskeen.
Referater fra udvalgsmøder skal lægges på DAP’en OG tilsendes pr. mail så
alle ved at der er sket noget nyt.
Bitten er valgt som delegeret til årsmødet for Landsforeningen af Menighedsråd.
Kommende arrangementer:
a) Besøget fra Flensborg
Programmet med præsentation, andagt og frokost er planlagt.
b) Aktivitetsudvalget: Forårsfesten med Brothers of Mercy
Der arbejdes på sagen. Der trækkes også på kræfter udenfor udvalget.
Indbydelsen sendes ud til alle i vort adressekartotek via Kaboo.
Vigtigt nyt fra tillidsrepræsentant, kontaktperson, præster og andre
Nyt hold minikonfirmander er begyndt om onsdagen.
Forhandling med skolelederen i april om placering af konfirmandtimer efter sommerferien.
Udfordring i forhold til sognegårdens faste aktiviteter og mindesamvær.
Økonomi:
a) Frigivelse af stiftskapitaler: Landsforeningen afventer anden lovændring
Sagen ”holdes under observation” dvs = syltning.
Leif kontakter en journalist på Kristeligt Dagblad, som forhåbentlig vil tage
historien op, så der lægges pres på kirkeministeriet.
b) Godkendelse af regnskab 2013
Årsregnskabet viste et resultat på 48.000 kr mod et budgetteret resultat på
52.000. Bundlinjen passer altså næsten til budgettet, mens mellemregningerne
ser ret forskellige ud. Det skal holdes in mente til budgetlægning.
Det ville rart, hvis kassereren var tilstede ved gennemgang af regnskab, så vi
kunne få tvivlsspørgsmål belyst. Forskelle i budget og kontering gør regnskabet svært gennemskueligt.
Samlet set er det et glædeligt resultat på regnskabet. Regnskabet er godkendt.
c) Forslag til fordelingsaftale med Sdr. Aarslev
Forslaget er godkendt.
d) Kirkepartnerskab med Kirkens Korshær på 10.000 kr. pr. år kan vi tiltræde
allerede i år.
e) Ansøgning om tilskud på 1000 kr til udflugt for seniorfamilien er bevilget.
f) Vi har en kasse gamle højskolesangbøger stående, som de kunne have glæde
af på Engsøgård. Else Marie Høy formidler dem.
Årshjulet. (Udsendt med mail til alle d. 9. januar 2014)
Hvis der er ændringer, vil Bitten gerne rette til.
Med fordel kan man måske skele til Helligåndskirkens årsplan som inspiration.
Henvendelser:
a) Generalforsamling i Folkekirkesamvirket d. 27. marts 2014 kl.17 – 18.30
Esben deltager.

b) APV vedrørende præsteboliger: Intet at bemærke på Nordentoftsvej. På
Ørvadsvej bliver kontoret meget varmt ved direkte sol og der skal anskaffes ny
lampe (bolig) og kontorstol (sognegård).
c) Foredrag om arbejdsglæde i Åby Sognegård for medarbejdere,
kontaktpersoner og øvrige interesserede. Tilmelding til Carl Erik.
Menighedsrådet betaler for deltagelse. Personalet kan beregne det som
arbejdstid.
8. Valg af indleder og mødeleder til næste gang
Mødeleder: Bitten. Indleder: Leif
9. Eventuelt
KaBoo har fået en app til smartphone. Den hedder ”medarbeideren”
Søndag d. 23. marts skal Brabrand Sangkor synge ved gudstjenesten i Brabrand Kirke og
pigekoret skal synge i Årslev Kirke. Det betyder at kirkekoret og kirkesangeren denne
søndag er ”arbejdsløse.” Kirkesangeren medvirker ved dåbstræf om eftermiddagen og
kirkekoret gives en frisøndag med løn.
10. Underskrift af referat
Lukket møde: Ingen punkter

Referent:

Inger Birgitte

