SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET
REFERAT af Menighedsrådsmødet
Tirsdag den 21. februar 2012 kl. 17.00 i Sognehuset
Til stede: Karen Bjørn Juhl, Børge Juhl, Hans Henrik Christensen (medarb.
rep.), Sonia Ellinor Pedersen, Mogens Skjøth, Erik Dybdahl Møller, Finn
Bruun Ravnsbæk, Georg Hoxer Kjeldsen, Jørgen Lasgaard, Flemming Baatz
Kristensen, Henning Dahl Madsen, Lona Meisnow, Johanne Pedersen
Markvart, Karsten Thorlund (deltog i punkt 8.3 og i eventuelt) og Martin Toft
Lodahl (referent)
Afbud: Ingen
Indledning ved Erik Møller (17.00)
1.
Godkendelse af dagsorden og gennemgang af punkter (19.10)
Referat: Punkt 13 blev tilføjet.
2.
Udvikling i antallet af altergæster fra 2000 til 2011 (Til orientering
bilag 2)
Referat: Menighedsrådet ønsker flere ”nøgletal” for antal deltagere i
forskellige arrangementer samt dåbstal. Finn Bruun Ravnsbæk og Martin Toft
Lodahl står for dette i samarbejde med kordegnen, sognemedhjælperne m.fl.
3.
Opfølgning på visionsdagen:
Georg skriver:
” På visionsdagen blev det besluttet, at der i Provstiet skulle arbejdes
videre i udvalg med "synlighed og PR". Derfor bad domprovsten os om at
gå hjem og drøfte spørgsmålet i MR - udpege et medlem til udvalget - og
drøfte hvilke forhold, vi gerne vil have sat på dagsordenen.
Provstiet ønsker en tilbagemelding fra os senest 1. marts. Derfor skal
vi drøfte det på næste møde, hvis vi ønsker at være med i udvalget og
gøre vores indflydelse gældende”
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Referat: Menighedsrådet foreslår, at sognemedhjælper Martin FrøkjærJensen deltager i udvalget. Finn Bruun Ravnsbæk spørger Martin om dette
og meddeler det videre til provstiet senest 1/3-12.
4.
Konsekvens af driftsrammebevilling, der betyder en pulje at søge:
Georg skriver:
” Så drøftede vi de tildelte driftsrammer for 2013. Alle sognene i Provstiet har
fået deres driftsrammer fremskrevet med ca. 2%, efter at tallene fra i år er
blevet "renset" for ekstrabevillinger i indeværende år. Vi er tæt på
en fremskrivning svarende til løn og prisudviklingen. - (Jeg synes ikke, at det
lyder så dårligt!). Ud over driftsmidlerne er der sat 9.236.500 kr. af til
anlægsmidler i hele Provstiet i 2013. Det er også en lille fremskrivning.
Og så er der en pulje på godt 2 mil. tilbage, som Provstiet foreslår fordelt på
sognene - ikke ved en procentvis forhøjelse af driftsrammen (for så bliver der
kun et lille beløb til hvert sogn) - men fordelt mellem sognene efter ansøgning
om tilskud til projekter i sognene. Og så er det Provstiets tanke, at midlerne
skal fordeles i større portioner, der rigtigt kan mærkes i sognene, og sådan, at
alle sogne kan få del i puljen over en tre-års-periode. (En fordelingstanke, der
minder lidt om fordelingen af anlægsmidler!).
Og her må vi på banen: I forbindelse med indsendelse af vort budgetforslag
om ca. to måneder skal vi anføre, om vi ønsker at søge penge til et projekt fra
denne pulje. (Her mener jeg virkelig, at vi skal lægge hovederne i blød. Vi må
være med med et projekt, som vi brænder for! - Derfor foreslår jeg, at vi skal
drøfte dette på næste MR-møde, så vi får god tid til at udarbejde forslag
inden indsendelsen af vort budget i april måned.) ”
Referat: ”Grøn kirke” blev foreslået. Oplysning af kirken blev foreslået.
Alle – herunder udvalgene – bedes tænke på muligheder til projekt(er) og
videregive disse til forretningsudvalget (senest 9. marts). Forretningsudvalget
kommer med et udspil til næste MR-møde.
5.
Præsterne ønsker forsøgsordning et år med en månedlig lørdag –
gerne den første i måneden – hvor der tilbydes lørdagsdåb – eks.
kl. 11.30 (som i Lukas).
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Referat: Vedtaget i en forsøgsperiode på 1 år fra september 2012.
Tidspunktet er den første lørdag i måneden kl. 10:30
6.

Oplysning af kirken.
FBK og FU foreslår, at der nedsættes et udvalg som får i opdrag at
undersøge tingene og lave et materiale som skal bruges til
indsamling af pengene til det.
FBK foreslår at vi vægter det før forgyldningen af korsene.
Referat: Vi prioriterer belysningen af kirken fremfor forgyldningen af korsene
på tårnenes spir.
Kirkeudvalget undersøger prisen for belysning af kirken.
Mogens Skjøth, Jørgen Lasgaard og Flemming Baatz Kristensen kommer
med et oplæg til at lave et indsamlingsprojekt til formålet til næste MR-møde.
Supplerende forslag om julelys i træerne omkring kirken i julemåneden.
Kirkeudvalget arbejder videre med dette forslag.
7.
Hvordan gik jubilæet ???
Referat: Det var et meget vellykket arrangement og mange fra sognet har
udtrykt taknemmelighed over det spændende arrangement i sognehuset efter
gudstjenesten. Menighedsrådet takker for gaverne – og en stor tak til de
personer, som stod for jubilæumsarrangementet – en særlig stor tak til
Mogens Skjøth og Sonia Pedersen.
Pengegaverne fra jubilæet sættes ind på en konto til belysning af kirken.
8.

Nyt fra udvalgene (til orientering)
8.1 Evt. nyt fra aktivitets- og kunstudvalg

Referat: Reception på næste udstilling d. 11/3-12 efter højmessen.
Betyder at kirkekaffen den dag flyttes fra våbenhuset til sognehuset.
Lørdagsarrangement: Næste sogneaften er lørdag 24/3-12, hvor Nassar
Khadar kommer.
8.2 Evt. nyt fra Åben Kirke Udvalg
8.3 Evt. nyt fra Byggeudvalget – (sidste nyt fra d. 13. februar)
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Referat: Byggesagen behandles på næste MR-møde som orienteringsog debatpunkt. Derfor er det vedtaget, at næste MR-møde udvides og
begynder kl. 18:00.
Mogens Skjøth har besluttet at udtræde af byggeudvalget pr. dags
dato.
8.4 Evt. nyt fra Børneudvalget
Referat: Opnormeringen af Lissi Winthers arbejdstid bruges til
børnerytmik og kontakten til lokale daginstitutioner.
8.5 Evt. nyt fra Kirkeudvalget og Kirkeværgen
Referat: Renoveringen af Strandvejen 114 og Marselisvej 9 er i fuld
gang.
Der har været brandsyn i kirken. Hans Henrik Christensen følger op.
Optagelsen af prædikerne bliver optaget på kassettebånd. Der arbejdes
hen imod en mere moderne løsning.
Der skal kigges på varmeforholdene i buegangen i sognehuset.
Børge Juhl giver instruktion i brug af lydanlægget en halv time før MRmødet i april.
Forslag om selvslukkende lys på toiletterne og evt. andre steder.
8.6 Evt. nyt fra Omsorgsudvalget
Referat: Der blev delt blomster ud til jul – og det vil der blive igen
påskelørdag. Menighedsplejen betaler.
Besøgstjenesten: Alle kendte behov er opfyldt – der har været god
tilgang af besøgsvenner.
8.7 Evt. nyt fra Kirkeblads- og hjemmesideudvalget
(redegørelse for ny hjemmeside udsat til møde i marts)
8.8 Evt. nyt fra Koncertudvalget
Referat: ”A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til
almene Formaal” støtter Sct. Pauls Kirkes Kantoris arbejde med 40.000
kr. i 2012. Menighedsrådet takker for bidraget.
8.9 Evt. nyt fra Grøn Kirke udvalget
9.
Nyt fra kontaktpersonen
10.
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Nyt fra Præsterne (til orientering)
Referat:
Jørgen Lasgaard sælger lodsedler for Kirkens Korshær.
Kirkens Korshær i Danmark holder 100 års jubilæum d. 12/10-12. Thomas
Kristian Nielsen og Erik Møller skal lede musikken til et arrangement på
rådhuset tirsdag d. 9/10-12.
Kirkens Korshærs årlige basar flyttes fra Sct. Pauls Kirke til Nørre Alle
grundet pladsmangel i Sct. Pauls Kirke.
Erik Møller: Har p.t. en praktikant fra pastoralseminariet og der begynder
snart 3 nye praktikanter ved kirken – en ved hver præst.
Desuden har vi pt. 2 praktikanter fra uddannelsen ”3K”. De følger primært
sognemedhjælper Martin Frøkjær-Jensen.
11.
Post til Menighedsrådet (Til orientering) Henvendelser findes på ITskrivebordet.
12.
Eventuelt (til orientering)
Referat: Georg Kjeldsen: Udtrykker betænkelighed ved Kirkeministeriets
betænkning nr. 1527 om provstiets fremtidige rolle i folkekirken.
Karen Bjørn Juhl takker for opmærksomhed ved hendes 40 års fødselsdag.
13. Tilføjet punkt:
Drøftelse af menighedsrådsarbejdet
Referat: Forslag om mere konkrete retningslinier til kirkeudvalg m.fl. Forslag
om at frivillige kan varetage opgaver, som pt. varetages af MR-medlemmer –
som eksempelvis opgaver i forbindelse med ”Åben Kirke”.
Næste ordinære menighedsrådsmøde afholdes tirsdag den 20. marts
2012 kl. 19.00
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