Årslev menighedsråd
Referat af menighedsrådsmøde 30. maj 2017 kl. 18.30 i
Kirkehuset (det gamle kapel) i Aarslev:
Deltagere: Christian Hebell Paulsen (CHP), Ernst Justsen (EJ), Anders Christensen (AC), Gerda
Jensen (GJ), Niels Holm-Nielsen (NHN), Kirsten Stejner (KS), Grethe Eriksen (GE), Inger Birgitte
Bruhn (IB), Henriette Linde (HNL) - referent
Fraværende: Esben Andersen
1. Godkendelse af dagsorden
2. Belysning af kirken i vinterhalvåret
3. Forslag til ændring af kirkegården,
4. Status omkring taget på kirken og kirkegårdsmuren ud mod Silkeborgvej.
5. Skal vi have vores billeder af Jens Hansen-Aarslev renset?
6. Augustvandring i Årslev den 22. august.
7. Høstgudstjeneste og høstfest den 3. september.
8. Koncert i efteråret i Årslev kirke?
9. Vintermøde 2018.
10. Anlægsbudget 2018.
11. Forslag til møder i 2017 i Årslev og fællesmøder med Brabrand.
12. Eventuelt
Ad.1
Ad.2

Ad.3

Ad.4

Ad.5

Ad.6

Godkendt
HNL fremlagde tilbud fra Mariendal om belysning med 4 stk. projektører, i alt kr.
49.800,- ekskl. moms. Der ønskes en knækket hvid som farve. Der var enighed om at
etablere belysning. Belysning indkøbes for den forventede donation fra Ove
Reifenstein.
På grundlag af det udsendte skrift fremlagde AC forslag om etablering af mindelund i et
ovalt bed med en brostenskant. Mindelund tænkes placeret på sydside af kirken. AC
fremsender skitse, og tager arbejdet ind i sin planlægning. Samtidig bør bænke
udskiftes. Der kan ligeledes sættes en sten med rislende vand. Stier omlægges til græs,
dog bevares sti rundt om hele græsplænen. Pris pr. m2 = kr. ca. 15,- og ca. 3.000 m2 i
alt kr. 45.000,- ekskl. moms. Dertil kommer omlægning af græsplæne med etablering af
gravsteder i firkanter 260 x 260 med plads til 2 urnegravsteder og 2 kistegrave.
Menighedsrådet gik herefter en tur på kirkegården.
Provstiets arkitekt Hans Grøn har besigtiget taget. NHN har indsendt forespørgsel til
stiftet om materialetype, undertag mv. Svar afventes i løbet af nogle måneder.
Hans Grøn besigtigede samtidig kirkegårdsmuren. Forskellige metoder for reparation af
mur blev drøftet mellem arkitekt og murer, som deltog i besigtigelse. Murer opmurer et
par m2 så man kan se, hvorledes det kan tage sig ud. Resultat kan besigtiges ved næste
menighedsrådsmøde.
Konservator har besigtiget vores billeder af Hansen Årslev. Konservator mener, at
reparation af billede vil beløbe sig til kr. 30.000,-. Der var enighed om, at der ikke
bruges penge på dette. NHN undersøger om, der kan sættes ny ramme på billedet.
Endelig ophængning efter næste møde.
NHN gennemgik forløbet af turen til augustvandring, hvor Arne Bager fortæller om
Voldbækken og lidt lokalhistorie. AC hjælper med grill mv. NHN står for øvrige
indkøb. CHP laver flyer med både høstfest og augustvandring.
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Høstgudstjeneste kl. 11 med efterfølgende høstfest på arealet ved Aarslev Markvej.
Grundejerforeningen kontaktes på ny for endelig afklaring om Aarslev Markvej må/kan
bruges. Gudstjenesten holdes i det fri. GE sørger for alter, eksisterende plejehjemskors,
der står i sognegården, anvendes. Asger Rasmussen fra Honningbanden engageres til kl.
13.
CHP fremlagde forskellige forslag til kirkekoncert fx Mads Granov med band (jazz),
Ida Lohmann trio (rytmisk musik), Blå mandag jazzband, den nye salmetrio, jazz og
salmer (jazz variationer over Grundtvig salmer), Bodil Heister, Zenobia (folkemusik).
GE supplerede med Karsten Holm med Cash i kirken/Cohen i kirken.
Der var enighed om at afholde en koncert hvert år i november.
NHN oplyste, at Kunstudvalget er blevet kontaktet af Kaare Norge med koncert inkl.
ophængning af billeder. Kaare Norge kan slut november med ophængning af malerier i
sognegården og efterfølgende koncert i Sdr. Aarslev kirke. Der var enighed om at gå
videre med Kaare Norge. Billetpris kr. 70,- med salg en eftermiddag fra 16-18 i
kirkehuset i Aarslev. Opslag på facebook.
Vintermøde søndag den 4. februar 2018 kl. 11. Flere forslag: skuespiller Susanne
Seysette (set og hørt af EJ), Rane Willerslev, kommende direktør på Nationalmuseet,
fodboldspiller Erik Sviatchenko, forfatter Ida Jessen eller forfatter Jens Blendstrup.
Enighed om at kontakte Susanne Seysette.
Budget 2018. Indvendig kalkning af kirken er medtaget på budget for 2018.
Budget blev derefter vedtaget.
Februar og marts fællesmøder udskiftes med et møde i Aarslev. Juni fællesmøde
udskiftes med eget møde. August uden møde. Oktober erstattes af eget møde.
Menighedsrådet drøftede synkronisering af beslutningspunkter med Brabrand.
Under evt. blev drøftet ny valgform for menighedsvalg, der er sendt i høring med frist
for bemærkninger den 1. oktober, bilag blev udleveret (udsendt med dagsorden til møde
i Brabrand).
FDF har inviteret til besøg på sommerlejr i uge 27.
Reformationsprojektet blev omtalt (udsendt med dagsorden til møde i Brabrand).
Budgetsamråd i Skjoldhøj den 22. juni kl. 19. CHP, KS, NHN og HNL deltager.
Kalendersystem bliver formentlig et emne.

Næste møde den tirsdag den 31. oktober kl. 18 – 21.
Referat: Henriette Linde

