SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET
DAGSORDEN til Menighedsrådsmødet
Torsdag den 28. maj 2015 kl. 19.00 i Sognehuset
Tilstede: Finn Bruun Ravnsbæk, Annette Baldus Vestergaard, Anita
Holmgaard, Johanne Pedersen Markvart, Georg Hoxer Kjeldsen, Lisa
Iversen, Peter Morthorst-Jensen, Karsten Andersen, Jørgen Lasgaard, Lona
Meisnow, Erik Dybdal Møller, Mogens Skjøth, Jakob From Søvndal,
Flemming Baatz Kristensen, Hans Henrik Christensen
(medarbejderrepræsentant) og Eva Futtrup Maksten (referent).
Afbud: Karsten Thorlund
Indledning ved: Erik Møller
1.

Godkendelse af dagsorden (19.10).
REFERAT: Dagsordenen godkendt.

2.

Ungdomsudvalg (Til beslutning)
Ungdomspræsten har ønsket, at der oprettes et ungdomsudvalg.
Forretningsudvalget indstiller, at der oprettes et udvalg bestående af
ungdomspræsten, 2 yderligere medlemmer af menighedsrådet og 2
frivillige.
REFERAT: Eva Futtrup Maksten indtræder i ungdomsudvalget. Anita
Holmgaard indtræder i kommunikationsudvalget i stedet for Eva Futtrup
Maksten. Der opfordres til, at ungdomsudvalget suppleres med
medlemmer fra sognets kirkelige aktiviteter.

3.

Børneaktivitet til julemarked (Til beslutning)
Støtteforeningen påtænker en børneaktivitet til julemarkedet.
”Støtteforeningen ansøger på den baggrund om adgang til flyvning med
minidroner i kirkerummet.’’ Forretningsudvalget indstiller forslaget til
godkendelse under forudsætning af at det ikke kolliderer med ved
kirken aktiviteter.
REFERAT: Forslaget godkendt. Hans Henrik Christensen booker
aktiviteten i kirkens kalender d. 21. november 2015.
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4.

Indstilling vedr. opfølgning på visionsdag 2014 i provstiet (Til
beslutning – Bilag 1 og 2)
Visionsgruppen i provstiet indstiller, at menighedsrådene giver deres
formænd og kasserere mandat til på det offentlige budgetsamråd d. 8.
juni 2015 at vedtage vedlagte plan for arbejdet med de to hovedemner i
provstiet i 2015 og 2016. De to emner er hhv. ”A. Den kreative klasse
og byens puls – de nye borgere” samt B: Voksende skel i
samfundet og stigende antal ensomme unge og ældre – kirkens
sociale arbejde” Forretningsudvalget indstiller forslaget til
godkendelse.
REFERAT: Forslaget godkendt.

5.

Flagning ved alle højmesser ved Sct. Pauls Kirke (Til beslutning)
I henhold til gældende praksis flages der ved Sct. Pauls Kirke på
officielle flagdage samt til nytår, jul, påske, Kristi Himmelfartsdag, pinse,
høstgudstjeneste, konfirmation, begravelse/bisættelse og bryllup. Der
søges forud for mødet indsamlet praksis for flagning ved provstiets
øvrige kirker. Der er fremsendt forslag om, at der indføres flagning ved
alle kirkens højmesser.
REFERAT: Det vedtages, at der fremadrettet flages tillige ved kirkens
højmesser og ved dåbshandlinger om lørdagen. Peter MorthorstJensen drøfter det praktiske med kirketjenerne.

6.

Nyt fra udvalgene (til orientering)
6.1
Evt. nyt fra aktivitets- og kunstudvalg
REFERAT: Der arbejdes med kirkens nye tema i udvalget. Den nye
biskop, Henrik Wigh-Poulsen, er inviteret til sogneaften i foråret 2016.
6.2
Evt. nyt fra Åben Kirke og
hverdagsaltergangsudvalget
REFERAT: Der er lavet ”bønnekort” fra salmebogen mm.
6.3
Evt. nyt fra Byggeudvalget
6.4
Evt. nyt fra Børneudvalget
REFERAT: Eva Futtrup Maksten informerede om lukning af ”Gud og
Rytmik” og ”Småbørnsrytmik” grundet begrænset tilslutning. Der
orienteres ligeledes om opfølgning på visionsdagen. Der nedsættes et
ad hoc udvalg som arbejder videre med visioner for kirkens
børneaktiviteter som opfølgning på visionsdagen. Udvalget besættes af
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Martin Frøkjær-Jensen, Lissi Winther, Jakob From Søvndal, Finn Bruun
Ravnsbæk og Eva Futtrup Maksten. Eva Futtrup Maksten indkalder til
første møde. Støtteforeningen inviteres ligeledes til at deltage.
6.5
Evt. nyt fra Kirkeudvalget og Kirkeværgen
6.6
Evt. nyt fra Omsorgsudvalget
6.7
Evt. nyt fra Kommunikationsudvalget
6.8
Evt. nyt fra Koncertudvalget
7.

Nyt fra kontaktpersonen og arbejdsmiljøudvalget

8.

Nyt fra Præsterne (til orientering)
REFERAT: Erik Dybdal Møller orienterede om, at juniorkonfirmanderne
laver vikinge-rollespil om kristendommens indførsel i Danmark sammen
med Lukas kirken i den kommende weekend.
Jørgen Lasgaard orienterede om lederkursus i Kirkens Korshær, og at
Kirkens Korshær de næste tre år (2016-2018) skal have
landsindsamlingsprojekt d. 1. søndag i advent.
Flemming Baatz Kristensen orienterede om vellykket sognerejse til
Rom samt forberedelser til forventet sognerejse til Israel i 2017.

9.

Nyt fra formanden
- Orientering om afslag på rapelling i kirketårn
- Afslag på ansøgning om filmoptagelse i Sct. Pauls Kirke
- Korshærspræstestilling
REFERAT: Finn Brunn Ravnsbæk orienterede om ovenstående
herunder at korshærspræstestillingen fremadrettet også er tilknyttet Sct.
Pauls Kirke. Karsten Andersen undersøger påkrævet renovering af
præstebolig i forbindelse med Jørgen Lasgaards fraflytning. Finn Bruun
Ravnsbæk orienterer biskoppen herom.

10.

Post til Menighedsrådet (Til orientering)
Henvendelser findes på IT-skrivebordet.
REFERAT: Der er kommet orientering om korshærspræstestillingen, se
ovenstående punkt. Finn Bruun Ravnsbæk tager kontakt til
korshærsrådet og provsten angående stillingsopslag.
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11.

Eventuelt (til orientering)
REFERAT: Morten Aagaard har inviteret menighedsrådet på
rundvisning i Korshærens hus, Nørre Alle 25, med henblik på at lære
korshærens arbejde bedre at kende i forbindelse med opslag af
korshærspræstestillingen. Der foreslås besøg tirsdag d. 11. august
2015 kl. 19. Finn Bruun Ravnsbæk aftaler dette nærmere med Morten
Aagaard.
Lona Meisnow mindede om henvendelse angående Kirke Care.
Ungdomsudvalget arbejder videre med dette og fremsender indstilling til
menighedsrådet til næste møde.

Næste menighedsrådsmøde afholdes torsdag den 25. juni 2015 kl. 19.00
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