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. 5. maj 2015 kl. 18.00
Deltagere:
Afbud:
Kirsten, Klaus, Grethe, Anne Marie,
Mad og service
Referent
Mødeleder

Henriette og Ingelise
Ingelise
Esben

Kl.18.00: Indledning v. Inger Birgitte. Derefter spisning
Kl.18.45: Temamøde.
Besøg af Christian Paulsen: Oplæg om Facebook.
Referat:

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:
A)
Oplevelsesudvalget:
Program for Kulturugen
B)
Lokal Kirkeudvikling:
Grundlovsmødet 5. juni

Referat
godkendt

A)12-20.september d.å.
Fernisering (lørdag)
Sognedag (søndag)
Kirkegårdspræsentation i
kirken kl. 16.30 og
rundgang17.00/Anton + udv.
Preben Mogensen, Flensborg
(tirsdag)
Brabrands
Helte(heltetræning(?)(onsdag)
Per Smedegaard,
Svalegangen(torsdag)
Høstgudstjeneste i

Evt. præmisser

Årslev(søndag)
B) Fællesråd, Idrætsforening,
Kulturgas, spejderne deltager:
På plænen m/el.klaver +
pigekor og Hanne Bech
Hansen som taler,
gymnastikopvisning.
Leje af telt, bænke etc.
Betales af Brabrand og Årslev
kirke.
Kl. 14.00
4. (20.15)
5. (20.20)

Eventuelle andre
henvendelser
Vigtigt nyt fra
tillidsrepræsentant,
kontaktpersoner,
præster

Ungdomskirken? Evt. besøge
kirken med de gamle
konfirmandhold. Forslag: 8
gange i det kommende
skoleår.(stilfærdig tilslutning)
forældrene orienteres pr. mail.
Minikonf. Afslutning 23.april.
for 16 ud af 20 mini +
forældre. De blev orienteret
om børnegudstjenesterne.
5.7: folkekirkens ungdomskor:
forespørgsel om interesse for
sangere fra landsstævne til
gudstj.i Årslev kl. 11. Der skal
bestilles sandwich, 20-25 stk
+ sodavand. Gerda og
Henriette klarer
arrangementet.
Venskabsmenighed i
Flensborg tilbyder deltagelse i
konfirmandlejr til foråret for
konf. i Brabrand/Årslev.

6. (20.30)

Møder:
A)
Introduktion til ChurchWeb
(KirkeWeb) 7. maj kl.13.3016.00. Husk computer
B)
Førstehjælpskursus
18.juni kl.12.30-16.30.
C)
Eventuelle andre møder

Vi afventer evaluering af
Ungdomskirken
For både menighedsråd og
ansatte. BrabrandÅrslev.kw01.net/user
Kaboo brugernavn og
adgangskode.
12 tilmeldte foreløbig
Brabrand fællesråd, generalforsamling 20.5, i sognegår-

den kl. 19.30.
Årsmøde i Flensborg 21.6.
Menighedsrådets studietur,
14.6. udvalg: LK
7. (20.35)

8. (20.45)

9. (20.55)

10. (21.05)

11. (21.10)
12. (21.15)
13. (21.20)

Økonomi
Ansøgninger:
A)
Lyt til danske salmer
B)
Salmevalg.dk.
C)
Forslag om køb af et Per
Sigh-maleri

Godkendelse af, at Vedtægt
med Samsø sogn om
ledelse af kirkegårdsdrift
ophæves
Kordegnestillingen

2 ansøgninger om salmer:
Lyt til danske salmer:
1) Ønsker bidrag kr.1000
fra alle menighedsråd
til indspilning af alle
salmebogens salmer.
2) Salmevalg.dk: vil udarbejde en database
over nyere salmer,
beder om tilskud ca.
kr.1000-10000.
Vi støtter med kr.1000.
Til hver.
C) Ønske om at købe Per
Sigh-maleri.
(det tre-delte): ønskes indkøbt
under forudsætning af nedslag i prisen. I givet fald dækkes 5000 af kunstudv.’s budget. Resten tages af de
budgetterede årsoverskud.
Forhåndsgodkendt.
Input til kunstudvalget:
Vurdere billederne i kælderen
evt. realisere dem.
Godkendt.

CEW går på pension.
Afskedsreception 17.5.
Udvalget arbejder med
jobbeskrivelse fredag.
Menighedsrådet forventer
hurtig afslutning, evt.
ekstraordinært indkaldt MR.
Kirkegårdshelhedsplanen er Fint.
godkendt af provstiet
Vi søger kr.500.000 ekstra af
anlægsmidlerne til
helhedsplanen.
Valg af indleder og
Kirsten(Esben)
mødeleder til næste gang
Leif Kerstens
Eventuelt
Charlottes reception kl. 16.
den 3.6.
Evaluering.

Godkendelse af referatet

Lukket Møde: Ingen punkter

30.4.2015 – Venlig hilsen,
Esben Andersen
Niels Holm-Nielsen og Leif Kerstens

