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:
ÅRSMÅL:
I 2015 at gennemføre én mere aktiverende gudstjeneste hvert kvartal

Dagsorden og referat fra

fælles menighedsrådsmøde
tirsdag d. 7. april 2015 kl. 18.00
Deltagere:Ingrid Birgitte, Anne Lønborg, Bente, Charlotte, Ove, Gerda, Liselotte, Mette, Leif, Klaus,
Bitten, Esben, Niels, Kirsten, Anne Marie, Ingelise
Afbud: Birte, Henriette, Grethe
Mad og service
Referent
Mødeleder

Charlotte og Lise Lotte
Ingelise
Klaus

Kl.18.00: Indledning v. Ove. Derefter spisning
Kl.18.45: Temamøde.
Besøg af både provstiets og vort eget diakoniudvalg. Temamødet ledes af Kirsten Stejner
Referat: Sigfred Lauridsen: Analysearbejdet blev påbegyndt i 2013. Stor forskel på sognene i
Vestre Provsti – stor aktivitet: formålet blev defineret og besvaret vidt forskelligt.
Brabrand-Årslev sogne: stor stringens i materialet, mange frivillige, hjemmesiden viser de mange
aktiviteter. Overveje de forskellige aktiviteter – skal de fortsætte? – kan det gøres bedre? Hvilken
profil har sognet i befolkningen? Er kirken/præsterne det sted, hvor man vil henvende sig i
forskellige situationer? Har vi fat i de nye generationer? Netværk v/frivilligt arbejde? Hvordan
indretter vi samarbejdet med frivillige, så alle får noget ud af det? Er det engagerende og værdiskabende at fungere som frivillig?
Herefter: Uddeling af grafer og bruttoliste. Gruppearbejde vedr. Diakoni i Brabrand-Årslev til
viderearbejdelse i diakoniudvalget.
25.8. fyraftensarr. v/provstiets diakoniudvalg med fokus på frivillige

Kl. 20.00: Åbent møde
Punkt og tid
Dagsorden
1. (20.00) Godkendelse af dagsorden
2. (20.02) Referater fra eksterne
møder:
Eventuelle referater
3. (20.10) Fra udvalgene:

Referat
Godkendt

Evt. præmisser

A)
Folkekirkens Nødhjælps
sogneindsamling: Ny leder
B)
Eventuelt fra andre udvalg

Preben Østergaard trækker
sig som leder p.g.a.
sygdom, men fortsætter
under ledelse af Klaus
Ovesen

4. (20.15)

Eventuelle andre
henvendelser

5. (20.20)

Vigtigt nyt fra
tillidsrepræsentant,
kontaktpersoner,
præster

Kammermusikkoncert i
Brabrand kirke søndag, den
26.4. kl. 15.
Kordegn Carl Erik
Willumsen har søgt sin
afsked den 30.juni.

6. (20.30)

Indbydelse til møder:
Debatmøder om bispevalg:
Aftaler om kørsel

Falcktilbud om
førstehjælpskursus med
opfølgning om nogle år. Pris
ca. 2750 pr. gang.
godkendt. Nærmere
oplysninger om tidspunkt
følger.
Bilstreamers vedr.
Lutherevent kommer
indenfor næste 14 dage.
Vi mødes 18.45 i
sognegården for sammen at
køre til bispemødet.
Danske sømands- og
udlandskirker holder
generalforsamling i
helligåndskirken .20.4.
kl.19.00.

7. (20.35)

Elektronisk kalender
(Oplæg v. EA)

Næste onsdag holdes der
provstiindkøbsmøde her i
Sognegården, kl.13-14.30
Fra Kaboo til Kirkeweb –
inden sommerferien –
Hvordan anvender vi
kirkeweb?
Vi tager emnet op i MUSsamtalerne og vi skal finde
en ny administrator i forb.m.
overgangen fra Kaboo til
Kirkeweb.
Vi skal også have styr på
Arkivet: både m.h.p. papir
og filer.
Udvalg: Lise Lotte, Esben,
Carl Erik samt den nye
administrator.

8. (20.45)

9. (21.05)

Økonomi:
A)
Brabrand budget 2016 til
godkendelse
Fil vedhæftet
B)
Godkendelse af kirkegårdsHelhedsplanen.

Valg af indleder og
mødeleder til næste gang

10. (21.10)

Eventuelt

11. (21.15)

Evaluering.
Godkendelse af referatet

Lukket Møde: Ingen punkter

15.000 kr flyttes fra konto
6106 til konto 3408.
Færdigt budget skal aflev. I
slutningen af april.
Godkendt.
B) Godkendt.
I kirkegårdsvedtægterne
indføjes at der ikke
anlægges nye gravsteder
på annekskirkegården i
Brabrand
Inger Birgitte indleder
Esben Andersen er
mødeleder
Kirkens facebookside skal
have ændret navn, så den
bliver lettere at finde
Folkekirkesamvirke har haft
generalforsamling.
Bidragene er forhøjet og
samvirket vil gerne være
mere synligt..

