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. oktober 2014 kl. 20.00
Mad og service:
Referent:
Mødeleder:

Ingelise og Birte
Charlotte
Ove

Afbud:

Anna Marie Nielsen, Klaus D. Ovesen, Grethe Eriksen

Kl.18.00:
Indledning v. Niels. Derefter spisning
Kl.18.45: Temamøde. a) Minikonfirmander b) ”Home-start”. Frie drøftelser
Kl. 20.00: Åbent møde
1. (20.00) Godkendelse af dagsordenen. Godkendt med de 3 nye forslag.
2. (20.02) Indbydelser til eksterne møder
a) Forslag til internt 3-timers-kursus om livredning. Tilbud fra lægestuderende med
deltagelse af 1-5 personer til kr.1.850,00, 6-10 personer 3.200 kr. Forslaget givet
videre til kontkatperson Ingelise Skole Christensen.
b) Fyraftensmøde om sorg og livsmod 4.nov. kl.16.30 – 19.00, Klostergade 37,
Aarhus C. Arr.: Folkekirkesamvirket i Aarhus v/ Rita Nielsen. Det er gratis at
deltage. Man kan købe kaffe og sandwich.
c) Ekstraordinært budgetsamråd 30. oktober – 4. repr./menighedsråd. 17.00-18.30.
Skal vi stadig have samme kalender Kaboo, eller en mere integreret system. Der
bliver et kort præsentation, herefter er der afstemning desangående. Det skal
benyttes fra 8. januar 2015. Debat om deltagerbetaling. Deltagere Leif, Liselotte,
Niels og Esben, Inger-Birgitte tilmelder sig selv, Bitten Vad Nedergaard.
d)
3. (20.12) Referat fra eksterne møder. Ingen.
a) Eventuelle referater.
4. (20.15) Fra udvalgene:
a) Orientering fra Oplevelsesudvalget. 1. okt. Holdt sit møde og har følgende: 37 fra
Brabrand deltog til højskoleugen. 2016 højskoleugen i Jaruplund i sydslesvig?
Kulturugen 2014 var godt, planlægningen til 2015 starter til januar sammen med
Aktivitetsudvalget. I 2015 går sogneturen til Ribe. Planlægningsudvalg til udlandstur
holder sit møde d. 6. nov., her tænker man en tur til Sydsverige. Hvad skal vi
bidrage med fra kirkens side til Kulturby 2017?
b) Eventuelt fra andre udvalg. Ingen.
5. (20.25) Efter mødet 2.september med Provstiudvalget: Nedsættelse af udvalg til besvarelse

af spørgsmål til pastoratsbeskrivelsen. Liselotte, Niels, Inger-Birgitte og Leif er
valgt.
6. (20.35) Økonomi:
Revisionsprotokollat til årsregnskabet 2013. (Vedhæftet som bilag). Alle skal
underskrive i dag, at det er fremlagt under menighedsrådsmødet i dag, dette ifølge
reglementet. Leif oplyser at der ikke er givet gave til Kirkens Korshær på kr.
1.000,00, men, at der er givet et tilskud.
7. (20.45) Vigtigt nyt fra tillidsrepræsentant, kontaktpersoner, præster eller andre.
Medarbejder er glade for ændringerne af lokalerne. Inger-Birgitte bemærker dog, at der
mangler tavlelys i det nye konfirmandrum. 8. november tager konfirmanderne til Flensborg,
de skal være i den danske kirke kl. 13.00, Dybbølbanke besøges, spise sammen i
Flensborg og gå på opdagelse i byen. Pigekoret havde en fantastisk komsammen med
familie. Bjarne Nielsen Brovst holdt foredrag til frivillighedsaften med 110 tilmeldte. IngeBirgitte har igen haft Brabrands Helte med succes. Det er godt med helte, og hun vil måske
samarbejde med lokalhistorisk i Brabrand til næste gang. Leif synes fantastisk at opleve
Brabrands helte.
8. (20.55) Menighedsmødet den 19. oktober kl. 13 – 14. Et årsmøde med sidste års regnskab
og næste års regnskab fremlægges. Mødet planlægges at ligge efter gudstjenesten. Der
serveres let frokost som deltagerne betaler. Af emner nævnes, Flensborgturen, den nye
konfirmandordning, Grunddlovsfest? Fortælle om Brabrands Helte. Søndagscafe, Åbne
kirke, Stille gudstjeneste, så vi kan sætte fokus på det. Hverve frivillige til udvalgsarbejder.
Leif udarbejder et forslag som han sender ud til yderlige kommentarer.
9. (21.10) Tilbud fra Christian Paulsen om frivillig oprettelse, opdatering og vedligeholdelse af
Facebook-side for vore sogne. Enigt menighedsråd takker for tilbuddet.
10. (21.15) Henvendelser
a) ”Menighedsråd på jeres måde” (Brevet fra Kirkeministeriet). Behandles til næste
møde..
b) Aktiv af natur. Tilbud fra Frikluftsrådet. Veluxfonden har givet 1 mio til alle aktive
ældre som arbejder med naturpleje, alle kan søge til deres projekt. Videresendes til
mandecafeen.
11. (21.20) Valg af indleder og af mødeleder til næste gang. Liselotte mødeleder, Esben
indleder.
12. (21.25) Eventuel. Intet.
13. (21.30) Evaluering og godkendelse af referat fra mødet.
Lukket Møde: Ingen punkter

1.10.2014 – Venlig hilsen,
Ove Paulsen,
Niels Holm-Nielsen og Leif Kerstens

