Årslev menighedsråd
Referat af menighedsrådsmøde 25. oktober 2016 kl. 18.00 i Brabrand sognegård:
Deltagere: Niels Holm-Nielsen, Gerda Jensen, Henriette Linde, Birte Hayes, Inger Birgitte
Bruhn, Esben Andersen, Kirsten Stejner, Christian Paulsen (nyt medlem)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Godkendelse af dagsorden.
Orientering om menighedsrådsvalget.
Orientering om indkøb af møbler mv til vores kirkehus.
Drøftelse af belysning i kirkehus – muligheder fremlægges.
Evaluering af vandring i Årslev og af høstgudstjeneste og høstfest.
Vintermøde - hvilken dato - praktiske ting.
Ekstra musikledsagelse ved udvalgte gudstjenester.
Skal vi, som vi tidligere har haft, have et ekstra instrument med til nogle gudstjenester?
8. Koncerter i Årslev kirke?
9. Fremlæggelse af kvartalsrapport.
10. Kalender for 2017.
Mødedatoer for møder i Årslev og for fællesmøder med Brabrand.
11. Eventuelt.

Ad.1 Godkendt
Ad.2 Henriette Linde orienterede om valget til menighedsrådet. Fem medlemmer: Niels Holm-Nielsen, Gerda Jensen, Henriette Linde, Grethe Eriksen, Christian Hebell Paulsen samt suppleant Annette Kristensen
Ad.3 Der er bestilt 2 rektangulære borde og 12 stole svarende til møblement i sognegården. Kommer næste uge. Muligheden af kvadratiske borde blev drøftet og evt. kan tilkøbes. Rektangulære
borde kan overføres til sognegården.
Ad.4 Drøftelse af belysning. Der var enighed om at vælge 2 stk. ø200 PH 2/1 pendel. Placering af
pendler over køkkenbord. Henriette Linde indkøber.
Ad.5 Vandringen i Aarslev var en stor succes – igen. Forslag om MG klubben og motorcykelklubben i Aarslev som omdrejningspunkt om næste års arrangement.
Høstgudstjenesten var en knap så stor succes. Der var lavet meget PR for arrangementet, men resultatet var meget få deltagere. På samme tidspunkt var der en lokalhistorisk vandring i Brabrand. Valget af underholdning var ikke optimalt i forhold til at tiltrække deltagere.
Mht. næste års arrangement blev det drøftet at flytte arrangementet til den første søndag i september
kl. 11 med efterfølgende frokost. Der skal være et børnevenligt indslag, evt. et andet børne-/pigekor, såfremt vores eget ikke kan. Niels Holm-Nielsen retter henvendelse til grundejerforeningen På
Aarslev Mark med et forslag om at deltage i generalforsamling/bestyrelsesmøde for at gøre opmærksom på menighedsrådet og vores arbejde med at skabe liv i Aarslev.
Ad.6 Skoleleder Anders Munthe prædiker og taler ved vores vintermøde. Forslag om den 5. marts
kl. 11. Kirsten Stejner taler med skolelederen om emne for foredrag.
Ad.7 Der var enighed om at bede Michael Østergaard om at indtænke ekstra musikledsagelse i
gudstjenester i 2017, hvor der er afsat midler hertil på budgettet.
Ad.8 Drøftelse af koncerter i Aarslev kirke. Niels taler med Michael Østergaard om muligheder i
2017.
Ad.9 Kvartalsrapport for 01-01-2016 til 30-09-2016 blev fremlagt og godkendt.
Provstesynet af kirken blev drøftet, herunder løsninger på tagafvanding/vandafslag på den kalkede
mur. Spørgsmålet drøftes med arkitekt Marxen.

Årslev menighedsråd
Ad.10 Forslag om egne møder i marts, juni og oktober i Aarslev menighedsråd. Marts møde i Aarslev forud for et fælles menighedsrådsmøde. Niels Holm-Nielsen drøfter videre med den kommende
formand for Brabrand menighedsråd.
Ad.11Niels Holm-Nielsen takkede Birte Hayes for sit store arbejde i menighedsrådet og sin deltagelse i diverse udvalg. Birte Hayes vil fremover bl.a. gerne medvirke ved uddelinger i Aarslev og
lignende aktiviteter.
Niels Holm-Nielsen køber gave til Leif Kerstens’ 80 års fødselsdag.
Niels Holm-Nielsen undersøger, om Aarslev kirke skal være en vejkirke og være åben for besøgende.
Der er modtaget katalog fra Kirkefondet.
Referat: Henriette Linde

