Sdr. Aarslev og Brabrand Menighedsråd
VISION: Brabrand-Aarslev kirker vil være et kristent, folkeligt og kulturelt kraftcenter.
I 2015 med særlig fokus på at:
1) forbedre og udvide vor kommunikation, dels personligt, dels via Kirkeweb og Facebook.
2) fortsætte og øge antallet af nye søndags-anledningsgudstjenester
3) øge samarbejdet med lokale foreninger og organisationer
I 2016 med særlig fokus på at:
1) øge vore tilbud til voksengruppen (35 – 55 årige)
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 2015 at gennemføre én mere aktiverende gudstjeneste hvert kvartal

Dagsorden og referat fra

fælles menighedsrådsmøde
tirsdag d. 6. januar 2015 kl. 20.00
Deltagere:
Afbud: Klaus D. Ovesen, Anne Marie Jensen
Mad og service:
Referent:
Mødeleder:

Niels og Leif
Ingelise
Mette

Kl.18.00: Indledning v. Inger Birgitte. Derefter spisning
Kl.18.45: Temamøde.
a) Forslag fra alle til programforslag fra os til Brabrand Kulturuge 2015. (Ove)
b) Situationsrapport om Velkomstpakken. (Kirsten)
Referat fra temamødet: a) Evt. diskussionsgudstj./gudstj. i samarbejder med Gasværket m.fl.,
Pilgrimsvandring(der måske skal kaldes noget andet): Søvandring, Vandaktivitet v/spejderne evt. i
forb.m.kirken/gudstj., fritidshjem/kanoer, børnehavebørn/vandrutsjebane, større samarbejde
grupperingerne imellem, (spænder vi ben for hinanden?) kirkegårdsvandring, sangarr. omkring
højskolesangbogen v/søen. Tema for kuturugen? Gudstj. i Brabrandhallen? Tilbyde andet end
kaffe?
b) Velkomstpakken: pigekor og voksenkor har indsunget salmer, Jytte og Michael planlægger
indspilning af musik. 30 CD’er er indspillet med kor. Børnefolder er klar, voksenfolder er
undervejs, brev(EA) er skrevet. Logo? Skal vi få professionelle folk på – eller sende den ud, som
den er nu? Der er enighed om at bruge folderen, som den er og få det hele samlet. (Kirsten som
tovholder) Uddeling v/præsterne – evt. også lægge materialet på hjemmesiden. Forslag om at
give en blomst… eller bolsjer? Tilbage til udvalget.
Kl. 20.00: Åbent møde
Punkt og tid
Dagsorden
1. (20.00) Godkendelse af dagsorden
2. (20.02) Godkendelse af vision og
årsmål for 2015 (eller
ændringsforslag).Se
formulering ovenfor.

Referat
godkendt
2015 godkendt

Præsterne kommer med
forslag til 2016 næste gang.

Evt. præmisser
2015-målene
indebærer 5 temadrøftelser: personlig
kommunikation,
Kirkeweb, Facebook,
hvilke gudstjenester
og samarbejde med
hvem om hvad).

3. (20.10)

4. (20.15)

Økonomi:
A.
Budgetønsker 2016 skal
aflev. inden 11. marts 2015.
Alm. fremskrivning er 0 %.
B.
Revisionsprotokollater uden
bemærkn. underskrives.
Kommentarer til provstiets
julehilsen (tidl. udsendt pr.
mail)?

Forklaret og taget til
efterretning. Budgetønsker
sendes til Carl Erik.

Udleveret og underskrevet.

Faggrupper: Er der noget
faggrupperne på tværs af
sognene kan lære af
hinanden? og bruge
hinanden til? Afløsning?
Sparring? Økonomi?
Erfaringsudveksling?
Vi synes det er en god ide
Med faggrupper.

5. (20.20)

Fra udvalgene
A.
Forslag: telefonkæder (Leif)
B
Andre emner

6. (20.25)

Vigtigt nyt fra
tillidspræsentant,
Kontaktpersoner,
præster

7. (20.35)

Indbydelser til eksterne
møder:
A.
Distriktsforeningens GF den
16. feb. 2015

Home Start: forslag til
pilotprojekt kr. 120.000
(koordinatorløn).
4-5 enlige pers. Ringer til
hinanden for at sikre sig, at
alt er i orden. Hvis der er
en, der ikke reagerer, kontakter man en tovholder, der
derefter kontakter familie,
plejehjælpen, hospital etc.
Der er fundet tovholdere og
der holdes møde næste
onsdag med Bente
Martinsen og Carl Erik.
B.Der arbejdes fortsat for
en Grønlandstur for
voksenkor.
Kirke- og Kirkegårdsudv.:
mh-møde ang.
Helhedsplanen i februar
bliver med Charlotte
Skibsted og provstiet, fra kl.
17.00.

EA: En rigtig dejlig jul.

kirketjenere kan lave
fællesindkøb?
Kirke- og kulturmedarb. kan hjælpe hinanden med forskellige
arrangementer.
Initiativet skal komme
fra MR.. Vi melder
tilbage, at vi går ind for
at med-arb. bruger
arbejdstid til
faggruppemøder.

8. (20.40)

9. (20.45)

Eventuelle henvendelser:
A.
Luthersk reformation 2017
(Esben)
B.
Andre henvendelser
Eventuelt

Henvendelse fra kvindeklub
om lån af lokale tirsdag.
(Birgit Christensen)
Principielt ja!
FDF: Vil gerne holde
fastelavnsfest 3.2. i lokale
1-2. samtidig med stort MR
møde med Charlotte
Skibsted og provstiudvalg.
Leif foreslår en anden aften.
KFUM-K: henvendelse om
kirkelige børneaktiviteter.
Behandles af Børne- og
ungdomsudv. Og
præsterne. Tages med på
næste MR-møde.
Folder om det kommende
bispevalg: Henrik WighPoulsen.
20.1. holder Charlotte
foredrag om Grønland i
Gellerup kirke.kl. 13-15.

10. (20.55)

Evaluering.
Godkendelse af referatet

Lukket Møde: Ingen punkter

31.12.2014 – Venlig hilsen,
Mette Vadstrup,
Niels Holm-Nielsen og Leif Kerstens

