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. 3. juni 2014 kl. 20.00
Mad og service:
Referent:
Mødeleder:

Klaus og Gerda
Ove
Niels

Kl.18.00:
Indledning v. Kirsten. Derefter spisning
Kl.18.45: Temamøde a) Alkoholfri altervin? Oplæg v/ Kirsten
b) Nogle dansemovers til pinsegudstjenesten v/ Inger Birgitte
Kl. 20.00: Åbent møde
1. (20.00) Godkendelse af dagsordenen
2. (20.02) Indbydelser til eksterne møder
a) Sognelæringsnetværk om Nye spirituelle strømninger (se bilag)
3. (20.05) Referat fra eksterne møder
a) Generalforsamlingen i Brabrand Fællesråd
b) Provsti-fyraftensmødet om diakoni
c) Landsforeningens årsmøde 2014
4. (20.20) Fra udvalgene:
a) Oplevelsesudvalget: Referat af turen d. 25.maj til Flensborg
b) Kirke- og Kirkegårdsudvalget: 1) Samarbejde med Samsø sogn om
kirkegårdsledelse 2) helhedsplanen for Brabrand Kirkegård
c) Eventuelt fra andre udvalg
5. (20.35) Økonomi:
a) Referat af bygningssyn 2014
b) Ansøgning om tilskud til Festkirken 2014 i Aarhus Festuge, 1.000 kr.
c) Deltagere i budgetsamrådet d. 19. juni (max. 4 fra hvert mr. incl. kasserer)
d) Dato for provstiudvalgets evt. deltagelse i et mr-møde efter sommerferien
6. (20.50) Vigtigt nyt fra tillidsrepræsentant, kontaktpersoner, præster eller andre
7. (21.00) Studieturen d. 22. juni
8. (21.05) Høringssvar er indsendt
9. (21.07) Henvendelser:
a) Eventuelle henvendelser
10. (21.10) Valg af indleder og af mødeleder til næste gang
11. (21.15) Eventuel
12. (21.20) 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, Ove Paulsen, Ingelise Skole
Christensen, Henriette Linde.
Afbud: Grethe Eriksen, Klaus D. Ovesen, Charlotte Nebel Pedersen
Ad 1. Godkendt.
Ad 2.a. Det blev vedtaget at lade Ingelise, Birte og Bitten deltage i Sognelæringsnetværket.
Ad 3.a. Bente refererede generalforsamlingen i Brabrand Fællesråd. Beretningen kan læses på
Fællesrådets hjemmeside.
Ad 3.b. Kirsten refererede Provsti-fyraftensmødet.
Ad 3.c. Bitten refererede årsmødet i Landsforeningen.
Ad 4.a. Leif refererede turen til Flensborg. 28 deltog. En vel anvendt dag. Billedmateriale kan
bestilles hos Preben Østergaard og Ove.
Ad 4.b.1 Kirkegårdslederen gav en orientering om sit arbejde med kirkegårdene på Samsø.
Der er foregået en omfattende opdatering af forholdene. Forslag om at Brabrands
kirkegårdsledelse fremover er på Samsø et par gange om ugen. Til gengæld ansættes ny
gartner i Brabrand. Provstisekretæren har gjort administrationsarbejdet. Vedtægt for
samarbejde om ledelse af kirkegårdsdrift med varighed til udgangen af 2017 blev fremlagt og
godkendt.
Ad.4.b.2 Tidsplan for trappefornyelsen. Ingen trappe til orgelpulpituret i uge 28.
Ad 4.c. En stol foreslået til møbelfornyelse i Sognegården blev forevist. Omkostningerne ved
fornyelsen anslås til 300.000 kr.
Ad 5.a. Leif refererede bygningssynene. Ingen store udsættelser.
Ad 5.b. Tilskud til Festkirken i Aarhus Festuge blev vedtaget med 1.000 kr.
Ad 5.c. I budgetsamrådet 19. ds deltager Lise Lotte, Charlotte, Leif, Gerda og Kirsten.
Ad 5.d. Provstiudvalget tilbyder at deltage i et møde som opfølgning på budgetsamrådet.
Møderne i september og oktober blev vedtaget som forslag til provstiudvalget.
Ad 6. Klager over sognegårdsudvalget via MUS-samtalerne blev drøftet. Kirsten orienterede
om et kursusforløb om elever med særlige problemer.
Ad 7. Studieturen den 22. juni går til Naturpark Mols Bjerge.
Ad 8. Leif redegjorde for afgivelsen af høringssvar.
Ad 9.a. Bitten foreslog en ny salmebog som julegave til de ansatte.
Ad 10. Indleder: Henriette. Mødeleder: Leif.
Ad 11. Kirsten foreslog, at velkomstpakken kom på programmet til næste møde for at få styr
på projektet. Esben foreslog en ny temadag som punkt til næste møde. Blomsterhilsen til Jytte
Kusk.
Referat: Ove.

