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. 4. november 2014 kl. 20.00
Mad og service:
Referent:
Mødeleder:

Ove og Bente
Ingelise
Lise Lotte

Kl.18.00:
Indledning v. Esben. Derefter spisning
Kl.18.45: Temamøde. Vision og årsmål 2015. Se bilag
Kl. 20.00: Åbent møde
1. (20.00) Godkendelse af dagsordenen. Godkendt
2. (20.02) Fra sidste møde: ”Menighedsråd på jeres møde:
a) ”Menighedsråd på jeres måde” – Medlemsforslag
Ingen kommentarer.
b)

Pastoratsanalysen fra provstiet: Det nedsatte udvalgs forslag til svar:
Modtaget, rost – og sendes videre.
3. (20.22) Referat fra eksterne møder
a) Budgetsamrådet d. 30. oktober
Ad. 3a. Beslutning om at gå over til Kirkewebb
Sognene fastholder individuelle prisfastsættelser for forskellige arrangementer.
4. (20.30) Fra udvalgene:
a) Lokal Kirkeudvikling-arbejdsgruppen: Arbejdet med velkomstpakken
Ad 4a. Er sendt videre til professionel hjælper – tages op senere i menighedsrådet.
Man har optaget lydfilerne til en CD med kirkekor og voksenkor. Tages på
dagsorden i januar.
b)

Kirke- og kirkegårdsudvalget: Tilbud om køb af et mindre areal fra kirkegården
Ad b. Takker for henvendelsen og Kirke- og kirkegårdsudvalget bekræfter
modtagelsen og vender tilbage til det senere.
Har modtaget Aftale om teknisk rådgivning fra Charlotte Skibsted. Behandles af
kirke- og kirkegårdsudv.

5. (20.35) Vort menighedsrådsarbejde:
a) Oplæg fra Lise Lotte om en god måde at skrive referat på

Ad 5a: Referatet bør kunne læses og forstås af andre end os, der deltager i mødet.
Der bør altid være en konklusion på hvert punkt - derfor bør også præmisserne for
konklusionen nævnes. Vi skal fokusere lidt mere på referaterne fremover.
b)

Kan vi/bør vi have en fast referent?
Ad 5b: Det er svært at deltage i diskussionerne, hvis man samtidig skal tage referat.
EA vil prøve at lave en skabelon/skema som forsøg på en anden referatmåde.
ISC er referent de næste 3 måneder.

6. (20.45) For 2015:
a) Valg af formænd og næstformænd:
Ad a: Brabrand:
Leif Kerstens valgt med 6 stemmer. 2 blanke som formand og Lise Lotte Andersen
valgt som næstformand med 7 stemmer. 1 blank.
Ad a: Årslev: Niels Holm-Nielsen valgt som formand med 4 stemmer, 0 blanke og
Henriette Linde valgt som næstformand med 4 stemmer, 0 blanke.
b) Godkendelse af indsamlingsliste
Aflastningstjenesten ændres til Folkekirkesamvirke, da aflastningstjenesten er under
afvikling (oktober måned). Ellers fortsætter indsamlingslisten uændret. Suppleres
med indsamling til Julemærkehjemmet både i Brabrand og Årslev i december
måned. I juli og august indsamles til Ungdomskirken i stedet for gadepræsten.
c) Godkendelse af mødeplan. Se vedhæftede forslag
Godkendt. Vi fastholder at vi veksler mellem smørrebrød og varm mad – hver anden
gang.
7. (20.55) Vigtigt nyt fra tillidsrepræsentant, kontaktpersoner, præster eller andre
Konfirmandtur til Flensborg med alle 3 præster –
Stor fælleskonfirmandgudstjeneste i Århus Domkirke onsdag den 12. 11.
Fredslys fra Betlehem v/Sct. Georgsgilderne fragtes rundt i Danmark – Bitten
spørger om vi evt. er interesserede f.eks. i forb. med 1. søndag i
advent/juletræstænding? Fredslyset kommer og Bitten sørger for at skabe kontakt.
8. (21.05) Udvalg til julemødet:
Niels Holm-Nielsen er formand for udvalget. Inger Birgitte og Ingelise deltager i
udvalget.
9. (21.10) Indbydelse til eksterne møder
a) Eventuelle indbydelser
10. (21.15) Henvendelser
a) Eventuelle henvendelser
Provstiets diakoniudvalg har lavet folder om henholdsvis Babysalmesang og Sorgog livsmodsgrupper. Uddeles ved dåbsbesøg og begravelsessamtaler.
b) Godkendelse af Årslevs revisionsprotokolat 2013: godkendt og underskrevet
11. (21.20) Valg af indleder og af mødeleder til næste gang:
Mette Vadstrup er mødeleder, Inger Birgitte Bruhn er indleder.
12. (21.25) Eventuelt:

13. (21.30) Evaluering og godkendelse af referat fra mødet
Lukket Møde: Ingen punkter

