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. 6. maj 2014 kl. 20.00
Mad og service:
Referent:
Mødeleder:

Bitten og Bente
Ove
Kirsten

Kl.18.00:
Indledning v. Niels. Derefter spisning
Kl.18.45: Temamøde a) Høringssvar om folkekirkens styre (Betænkning 1544)?
b) Kirkens Korshærs tilbud om diakoni-samarbejde. (Bilag er udsendt)
Kl. 20.00: Åbent møde
1. (20.00) Godkendelse af dagsordenen
2. (20.02) Underskrift på referat fra sidste mr.-møde.
3. (20.05) Indbydelser til eksterne møder
a) Åbent hus på Hospice Søholm d. 14. maj kl. 15.30 – 18.00
b) Generalforsamling i Brabrand Fællesråd d.14. maj kl. 19.30
på Lokalcentret, Voldbækvej
c) Provsti-fyraftensmøde d. 20. maj kl. 17 – 19 i Brabrand Sognegård om
(sognesamarbejde om) sorg- og livsmodsgrupper
d) Inspirationskursus d. 4. juni kl. 19 -22 i Sabro Sognegård ved Folkekirkeinfo
om kirkens kommunikation
4. (20.15) Referat fra eksterne møder
a) Eventuelle referater fra Teologiens Døgn
5. (20.20) Fra udvalgene:
a) Oplevelsesudvalget: Turen d.25.maj til Flensborg
b) Kirke- og Kirkegårdsudvalget: Ny trappe i Brabrand Kirkes våbenhus
c) Aktivitetsudvalget: Oprettelse af SMS-service
6. (20.35) Økonomi:
a) Provstiudvalgets godkendelse af de indsendte budgetter 2015
b) Plan for vore bygningssyn 2015 (dato og tidspunkter)
7. (20.45) Vigtigt nyt fra tillidsrepræsentant, kontaktpersoner, præster eller andre
8. (20.55) Studieturen d. 22. juni
9. (21.05) Kommentarer om Årshjulet for Brabrand-Aarslev
10. (21.15) Henvendelser:
a) Eventuelle henvendelser
11. (21.20) Valg af indleder og af mødeleder til næste gang
12. (21.25) Eventuel
13. (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, Niels Holm-Nielsen, Gerda Jensen, Anna Marie
Jensen, Birte Hayes, Esben Andersen, Kirsten Stejner.
Afbud: Charlotte Nebel Pedersen, Ove Paulsen, Grethe Eriksen, Ingelise Skole Christensen,
Klaus D. Ovesen, Henriette Linde.
Referat:

1. Godkendelse af dagsordenen: Godkendt
2. Underskrift på referat fra sidste mr.-møde: OK
3. Indbydelser til eksterne møder
a) Åbent hus på Hospice Søholm d. 14. maj kl. 15.30 – 18.00
b) Generalforsamling i Brabrand Fællesråd d.14. maj kl. 19.30
på Lokalcentret, Voldbækvej:
Bente repræsenterer os
c) Provsti-fyraftensmøde d. 20. maj kl. 17 – 19 i Brabrand Sognegård om
(sognesamarbejde om) sorg- og livsmodsgrupper:
Gerda, Liselotte, Birte & Ingelise (?) tilmeldes.
d) Inspirationskursus d. 4. juni kl. 19 -22 i Sabro Sognegård ved Folkekirkeinfo
om kirkens kommunikation:
Både ansatte og MR-medlemmer med kommunikationsopgaver søges som
deltagere – de ansatte naturligvis på arbejdstid. (Susanne, Carl Erik og Preben Ø.
indbydes, og Leif og (nogle af) præsterne tilmelder sig.
4. Referat fra eksterne møder
a) Eventuelle referater fra Teologiens Døgn: Bitten og Kirsten orienterede om – igen! spændende og velbesøgte arrangementer.
b) Som delegeret til Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmers (LMR) årsmøde i
Nyborg 23-25. maj orienterede Bitten om LMRs årsrapport og de 11 forslag, der er
fremlagt til drøftelse og afstemning på årsmødet. Forslagene handler primært om
ændrede regler for valg af delegerede, valg til hovedbestyrelse og LMR-formand
samt ændringer med henblik på LMR´s ønske om og bestræbelser for at blive
forhandlingsberettiget organisation. Det samlede materiale kan ses på DAP´en.
Bitten fik et par input på stedet, og modtager gerne flere holdinger/inputs på sin
mail. Derudover er der et fælles forberedelsesmøde for de delegerede fra vort
distrikt.
5. Fra udvalgene:
a) Oplevelsesudvalget: Turen d. 25.maj til Flensborg
Der er p.t. ca. 25 tilmeldte. Leif laver en seddel til alle med programmet inkl.
vejledning om, hvordan man brevstemmer til EU-valget (der jo er samme dag).
Endelig reklameres også for turen til forårsfesten 8. maj.
b) Kirke- og Kirkegårdsudvalget: Ny trappe i Brabrand Kirkes våbenhus
Jfr. tidligere orienteringer har udvalget nu fået tilbud hjem, der samlet giver en pris
på 140.000, hvilket er væsentligt mere end tidligere forudset. Udvalget foreslår, at
MR selv prøver at finde de 90.000 kr. i budget 2014 og samtidig søger
provstiudvalget om en 5%-bevilling på de resterende 50.000 kr.
MR vedtog at prøve selv at skaffe mindst 90.000 kr. og samtidig søge en 5%bevilling på op til 50.000 – men således, at bevillingen kun udbetales, hvis det viser
sig nødvendigt senere på året.
c) Aktivitetsudvalget: Oprettelse af SMS-service: Kun én har p.t. ønsket at tilmelde
sig. Charlotte bedes også sende listen rundet til forårsfesten på torsdag.
d) Præstegårdsudvalget: Udvalget indstiller negativt til forslaget om fælles
præstegårdsudvalg i provstiet. Udvalget indstiller samtidig til en overskridelse af

præstegårdskontoen på 15.000 kr. i 2014 (udskiftning til trægulv i stuen
Nordentoftsvej 1) – med tilsvarende reduktion i 2015: Godkendt.
6. Økonomi:
a) Provstiudvalgets godkendelse af de indsendte budgetter 2015
Vore budgetter er foreløbigt godkendt af provstiudvalget inkl. ønskede
anlægsudgifter på 300.000 til færdiggørelse af sognegårdens farve- og
vedligeholdelsesplan samt 236.000 kr. til nyt køkken på Nordentoftsvej.
b) Plan for vore bygningssyn 2014 (dato og tidspunkter):
Tirsdag 27. maj kl. 14-19 (alternativt 26/6 samme tidsrum, hvis H. Linde ikke kan
27/5).
7. Vigtigt nyt fra tillidsrepræsentant, kontaktpersoner, præster eller andre
a. Niels: Vi savner stadig tilbagemelding fra 3F på vores ønske om at give Anton
Dahlgaard et funktionstillæg for sit opsyn med andre kirkegårde samt et
kvalifikationstillæg for jordbrugsuddannelse.
b. Leif: Det af MR i 2010 ansøgte funktionstillæg til Anders Christensen træder i kraft 1.
august 2014.
c. Inger Birgitte orienterede om møde med skolelederen om fremtidig placering af
konfirmander. Det bliver fremover tirsdage 13.50-15.30 og for alle hold på én gang.
Præsterne har valgt denne løsning både for ikke at blokere sognegården mere end
højst nødvendigt og for at få øgede muligheder for fælles aktiviteter undervejs såvel
som gensidig vikariering. Til gengæld for vores hjælp til skolen ved at tage alle tre
klasser på én gang lovede skolen, at mini-konfirmandforberedelsen også fremover
bliver torsdage i samme tidsrum som hidtil = kl. 13.50-15.30. Præsterne har afsat et par
mødedage til fælles planlægning af det fremtidige forløb.
d. Kirsten orienterede om blomsterpyntet kirke ved gudstjenesten i Brabrand 18. maj kl. 11
- og kirken vil denne dag også forblive åben til kl. 15.00.
e. Kirsten: Præsterne har på et møde drøftet spørgsmålet om alkohol i altervin eller
alternative løsninger – på basis både af henvendelser og mindre børns deltagelse ved
altergang. Præsterne foreslår, at det tages op som temadrøftelse i MR (evt. inkl.
smagsprøver på alternativer?).
f. Kirsten: Minikonfirmandforløbet afsluttes i morgen med et godt 20 tilmeldte, og
præsterne skal efterfølgende drøfte, hvordan forløbet så skal være til efteråret.
8. Studieturen d. 22. juni:
Leif foreslår, at turen i år bliver med afgang ca. 12.30 og går til Mols Bjerge med først en 3timers guidet tur med naturvejleder Jens Ræddersen gennem 11.000 års landskab og
historie, kaffe på Karpenhøj Natur- og Friluftscenter inkl. fortælling om oplysningspræsten
Erik Begtrup og hans lægeplantehave og til sidst middag et relevant sted. Alle
applauderede forslaget, der blev enstemmmigt vedtaget - så må vi se, om det kan vende
de senere års desværre vigende deltagelse.
9. Kommentarer om Årshjulet for Brabrand-Aarslev:
Flot arbejde – bygningssyn ændres til én gang hvert år.
10. Henvendelser:
a) Eventuelle henvendelser: Ingen
11. Valg af indleder og af mødeleder til næste gang:
Indleder = Kirsten, mødeleder = Niels.
12. Eventuelt
a. Inger Birgitte: Vi mangler både folder om og de store (A5) telegrammer med Brabrand
Kirke. Spørgsmålet er, om ikke vi også bør få lavet et tidssvarende logo bl.a. til brug for
annoncering i Lokalavisen. Liselotte anførte, at folderen egentlig er Kirke- og
kirkegårdsudvalgets opgave, men p.t. er udskudt til 2015 på grund af
ressourcemangel.Udvalget vedr. grafisk udtryk (= Leif, Ove og Klaus) kommer med
forslag til videre proces herom.

b. Bitten: Ønsker fremover økonomisk kvartalsrapport på MR-møder, så vi har overblik
over, hvor vi står og dermed kan disponere.
c. Bitten: Hvis der skal fældes træer på kirkegården, foreslår jeg at arrangere en
arbejdsdag for frivillige med fremstilling af bænke – hvilket både kan skabe fællesskab
og give os mere spændende og individuelle bænke på kirkegården.
d. Leif (fra Ingelise): Anna J. har spurgt, om ikke de frivillige/besøgsvenner kan komme
gratis med til Forårsfesten? Ingelise selv mener nej, da de frivillige jo får frivilligfesten +
gratis deltagelse i sogneudflugt. MR er enige med Ingelise = afslag.
e. Kirsten: Forårsfesten på torsdag – hvor langt er vi? Inger Birgitte tjekker af med Ove,
om der er lagt program med indslag, konferencier o. lign, eller opgaven ligger ved
præsterne.
13. Evaluering og godkendelse af referat fra mødet

