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

Fælles menighedsrådsmøde
tirsdag d. 2. september 2014 kl. 20.00
med besøg fra provstiudvalget
Mad og service:
Referent:
Mødeleder:

Niels og Ove
Mette
Leif

Kl.18.00:
Indledning v. Henriette. Derefter spisning
Kl.18.45: Temamøde Besøg af Lis Glibstrup, Poul Langagergaard og Esben Andersen:
Emne: Sognebeskrivelse Brabrand-Aarslev
Kl. 20.00: Åbent møde
Tilstede: Leif Kerstens. Niels Holm-Nielsen, Bitten Vad, Charlotte Nebel Pedersen, Inge Lise Skole
Christensen, Gerda Jensen, Lise Lotte Andersen, Henriette Linde, Bente Madsen, Ove Paulsen,
Kirsten Stejner, Mette Vadstrup (ref.)
Afbud: Klaus Ovesen, Birthe Hayes, Inger Birgitte Bruhn, Amme Marie Jensen
1. (20.00) Godkendelse af dagsordenen
Godkendt
2. (20.02) Indbydelser til eksterne møder
a. Fyraftensmøde 9.september kl. 17 – 19 i Brabrand Sognegård: ”Kirken og den
svage borger i Folkekirken Aarhus Vest”
Orientering
b. Kort om ledelse: 3 fyraftenskurser fra Distriktsforeningen af Menighedsråd i Aarhus
Yderligere info på Landsforeningens hjemmeside
c. Kirkelig bro over Nordsøen. Mellemkirkelig stiftsdag d.25.oktober
Orientering
d. Inspirationskursus: ”Kirke med lavt dørtrin og åbne arme” den 22. og 30.oktober
Orientering
3. (20.08) Referat fra eksterne møder
a) Eventuelle referater
Ingen
4. (20.10) Fra udvalgene:
a) Orientering og indstillinger fra Kirke-og Kirkegårdsudvalget. Se vedhæftede 3 bilag
- Indstillinger vedr. helhedsplan jf. udvalgets referat punkt 3:
i) Godkendt
ii) Godkendt
iii) Godkendt
iv) Godkendt
v) Godkendt
vi) Godkendt

vii) Godkendt
viii) Godkendt
ix) Godkendt
- Indstilling vedr. reparation af kirkegårdsdige jf. udvalgets referat punkt 4e.
Godkendt
- Forespørgsel fra udvalget vedr. delvis finansiering af del af ny trappe i våbenhus
kr. 95.000.
- Penge betales nu. Vi forventer at kunne finansiere hovedparten af trappen med
besparelser i driftsrammen. Der træffes endelig beslutning på menighedsrådsmødet
i november.
- Bodil Munch indtræder i d.d. i KK-udvalget.
b) Endelig godkendelse af Vedtægt om Samarbejde med Samsø sogn om
kirkegårdsledelse (uændret sag, men redaktionelle ændringer)
Godkendt
c) Sognegårdsudvalget: Forslag om ny møbeltype. / Nye navne til K1, K2, M og G?
Nye møbler: Punktet udsat til næste møde
Navneændring: Mange kreative forslag. Sognegårdsudvalget vil tænke over sagen
d) Eventuelt fra andre udvalg
Kunstudvalget: Få kunstværket til ophængning i perioder uden udstillinger. Ønske
om at der afsættes penge til indkøb af ny kunst på budget.
5. (21.00) Indstilling v. Ove Paulsen vedr. altervin
Godkendt for en prøveperiode.
6. (21.05) Økonomi:
a) Forespørgsel om juridisk/økonomisk ansvar ved kirkegårdens eksterne arbejder
Orientering ved Leif. Forespørgsel og svar blev taget til efterretning.
7. (21.20) Vigtigt nyt fra tillidsrepræsentant, kontaktpersoner, præster eller andre
Nyt fra kontaktpersonerne: Der er ikke indkommet lønkrav fra medarbejderne
Nyt fra præsterne:
Konfirmationsforberedelse er begyndt. Det gik godt.
Besøg fra Flensburg af konfirmander på lørdag, 35 personer fra os og 27 fra Flensburg.
Frivillighedsfest 9. oktober.
Torsdag starter Sorg- og livsmodsgruppe.
Folder om Sorg- og livsmodsgruppe og babysalmesang under udarbejdelse i Provstiets
diakoniudvalg
Der er udarbejdet et budget for konfirmandundervisning. Der er afsat 50.000 kr. i år til
undervisningsmaterialer.
Sogneudflugt i næste uge. Stor tilslutning.
8. (21.35) Hvordan skaffer vi medlemstilgang til 3K: Kirkernes Kultur Klub?
Folder uddelt. Personlig kontakt kan udbrede kendskabet til klubben
9. (21.40) Henvendelser
a) Eventuelle henvendelser
Bitten fra pigespejderne: forespørgsel om spejderne må stille en bod op med i
forbindelse med forskellige arrangementer. Godkendt at de stiller bod ved
høstfester og andre arrangementer.
10. (21.45) Valg af indleder og af mødeleder til næste gang
Mødeleder: Ove. Indleder: Esben
11. (21.50) Eventuel
Menighedsmøde søndag den 19. oktober. Kommer på dagsorden på næste
menighedsrådsmøde.
Bitten skriver arrangementer ind på Kirku. Har man noget ekstra man ønsker optaget, så
kontakter man Bitten.
12. (21.55) Evaluering og godkendelse af referat fra mødet

