SCT. PAULS KIRKE
sooo Annus c

MENrcHeosnADET
REFERAT af Menighedsrddsmsdet

Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i Sognehuset
Tilstede: Anita Holmgaard, Flemming Baatz Kristensen, Finn Bruun
Ravnsbek, Johanne Pedersen Markvart, Martin Fralger-Jensen
(medarbejderreprasentant), Mogens Skjodt, pete r Morthorst-Jensen,
Karsten Andersen, Lona Meisnow, Georg Hoxer Kjeldsen, Lisa lversen, Eva
Futtrup Maksten, Erik Dybdal Maller, Jakob From Ssvndal og Karsten
Thorlund (referent)

Afbud: Jorgen Lasgaard og Annette Baldus Vestergaard.
Indledning ved: Flemming Baatz Kristensen

1.

Godkendelse af dagsorden
REFERAT: Dagsorden godkendt.

2.

Okonomi ved kassereren
Godkendelse af kvartalsrapport fra 1. kvartal 2015 (Til bestutning Bilag 1A og 1 B)
Alle kontoansvarlige bedes inden menighedsrddsmadet gennemgd
deres respektive konti, og hvis der er bemarkninger tit kontiene, bedes
disse meddelt kassereren forud for msdet. Forretningsudvalget indstilter
kvartalsregnskabet ti I godkendelse.
REFERAT: Kvartalsrapport godkendt. En stor der af de opsparede
anlegsmidler bliver nu frie fra bundne konti og det er ikke muligt at
opnA samme rente i nye aftaler, sA der mA forventes mindre
renteindtegter fremover. Der mA endvidere forventes lavere
rentei ndtegter pA driftsmidler.

3.

Budgetonsker inden for kirkeudvalgets omrAde (Tit beslutning
Bilag 24 og 28)

-

Kirkeudvalget har som aftalt pA tidligere menighedsrAdsmsder
udarbeidet budgetonsker. Det er aftalt at snskerne skal indgd som
anlegsonsker i forbindelse med budgetvedtagelsen den 1 1 . maj 2015.
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3.1 Forslag om koncertrum/ kirkebenke (Til beslutning - Bitag 24)
Forslag til anlegsanssgning i 20lo pd kr. 4g4.r2s inkl. moms.
Endvidere foresldr forretningsudvalget at MR treffer forslag om evt.
finansiering af flygel.
REFERAT: Forslaget tiltradt, dog med justering af budget for
gulvbelegning, stoleindkab og rAdgiverhonorar, sA det samlede budget
nu lyder pA kr. 659.825.
N/enighedsrAdet vil selv soge at skaffe midler til finansiering af indksb
af flygel.

3.2 Forslag om skarme til kirkerum og evt. sognehus

(Til
beslutning - Bilag 28)
Forslag om anlegsanssgning i 20l o pd kr. 6s2.62s inkr. moms.

REFERAT: Forslaget tiltrAdt med justering af budget for skarme og
rAdgiverhonorar, sa det samlede budget nu lyder pa kr. 741.7s0.
For forslaget stemte Anita Holmgaard, Flemming Baatz Kristensen,
Finn Bruun Ravnsbek, Peter Morthorst-Jensen, Karsten Andersen,
Lisa lversen, Eva Futtrup Maksten, Jakob From Ssvndal og Karsten
Thorlund.
lmod forslaget stemte Johanne Pedersen Markvart, Mogens Skjodt og
Lona Meisnow.
Erik Dybdal Moller og Georg Hoxer Kjeldsen stemte hverken for eller
imod forslaget.

4.

Forslag om kursus med lben Tranholm (Tit beslutning
3B)

- Bitag 3A og

Flemming Baatz Kristensen foresldr at Menighedsrddsmedlemmer og
frivillige ved kirken tilbydes kursef "Find din kristne stemme og ler at
bruge den". Kurset koster kr. 1.500 pr. person foreslds finansieret af
Kontoen "Nye sogneaktiviteter 3003. ". Forretningsudvalgs forestdr at
medlemmer af menighedsradet kan deltage samt 5 friviltige.
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Forretningsudvalget foresldr at Johanne Pedersen Markvart inviterer de
f rivillige.

REFERAT: Forslaget tiltrAdt. Tilmeldinger kan ske til Finn Bruun
Ravnsbek - for de frivillige til Johanne pedersen Markvart.

Forslag om udlAn af Sct. Pauls kirke til skumenisk bedegru ppe (Tit
beslutning

-

Bilag a)

En skumenisk bedegruppe med bl.a. reprasentanter fra menigheden i
Sct. Pauls Kirke snsker at ldne kirken ca. 2 timer ugenttigt elter hver 14.
dag typisk mellem 17.00 og 19.00. Tidligere menighedsrdtdsmedlem
Sonia Pedersen vil std for afldtsning af kirken mv., sdledes at kirketjener
kan undgds. Da der sdledes ikke er forbundet direkte udgifter med
udldnet foresldr forretningsudvalget at kirken udtdnes i op til 2 timer
ugentligt under ovenn@vnte forudsetninger. IJdtdnet sker endvidere
under forudsetning af at reseruation af kirken med kort varsel kan
aflyses sdfremt kirken skal benyttes til andre formdl.

-

REFERAT: Forslaget tiltrAdt. Flemming Baatz Kristensen giver besked
til ansoger.

Sogneaften med Charlotte Rorth (Til beslutning - Bilag S)
Flemming Baatz Kristensen anssger om finansiering af sogneaften med
forfatteren Charlotte Rsrth den 3.december 2015 kt. 19.30. Temaet for
sognemsdet er: "Jeg mgdte Jesus". sogneaftenen arrangeres i
samarbejde med Kristeligt Forbund for studerende, Aarhus.
Forretningsudvalget foresldr at de ansogte kr. 5.000 bevitges fra konto
3003 Nye sogneaktiviteter.
REFERAT: Forslaget tiltrAdt.
7.

Forslag til retningslinier for fotografering i kirken (Tit beslutning)
Menighedsrddet har hidtil vedtaget forbud mod fotografering/
uideooptagelse i forbindelse med hojmessen samt begrenining om
fotografering/videooptagelser i forbindelse med vielser (kun ini og ud af
kirken). Presterne onsker, at reglerne som udgangspunkt fasthotdes tit
hojmesserne, men at de forualtes med "skgnsomhed". presterne
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ansker at forbud mod fotografering til hajmessen fasthotdes (ikke
mindst med blitz). Presterne snsker dog, at der til kirketige handlinger
bliver mulighed for at foretage videooptagelser fra station@r positioh.
REFERAT: Forslaget tiltradt under forudsetning af, at det
ophavsretsmessige forhold ligger hos den der evt. optager og
videredistribuerer optagelser. Der gsres opmarksom pA at presterne
har det endelige ansvar for gudstjenester/kirkelige handlinger og
presterne skal derfor orientere medarbejderne sAfremt der gives
tilladelse til videooptagelser til privat brug - dette gelder ogsa
f remmede prester, der lAner kirken. Kirkekontoret orienterer fremmede
praster om retn ingslinjer.
8.

Forslag om Eksistens og Kristendom - Et undervisningsforlab (Tit
Beslutning - Bilag 64 og 68)
En gruppe nedsat af forrige visionsdag i provstiet har veret udarbejdet
et underuisningsforlab i Kristendom som nu er ferdigt. Der er endvidere
udarbejdet udkast til vedtagter. Forretningsudvalget indstiller
vedtegterne ti I godkendelse.
REFERAT: Forslaget tiltrAdt.

9.

v_idere arbejde med refleksioner om ensomh ed (Tit beslutning)
Georg Kjeldsen har fremsendt refleksioner om "ensomhed'. Det
foreslds at omsorgsudvalget evt. i samarbejde med Jakob From
Savndal og Georg Kjeldsen til et senere menighedsrAdsmade kommer
med oplag til om og hvordan Sct. Pauls Kirke kan arbejde videre med
denne udfordring.

REFERAT: Det blev besluttet, at Aktivitetsudvalget arbejder videre med
en oplysningsaften om ensomhed - gerne med Mathias Lasgaard som
foredragsholder.
Peter Morthorst-Jensen onsker desuden, at der arbejdes videre med en
form for Abent Hus for nye beboere i sognet.

10.

Bispevalget
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De fleste MR-medlemmer deltog i dialogmadet pd Diakonhojskoten
Der er frist for afgivelse af stemme til bispevalget den 6. maj kl. 1s.00.
Kjeld Holm har afskedsgudstjeneste sondag den 2l . juni kl. 14.00 i
Aarhus Domkirke. Der er bispevielse ssndag den 6. september kl. l s.

-

Forretningsudvalget foresldr at 2-3 personer holder et kort opleg om,
hvad de sarligt haftede sig ved i forbindelse med dialogmodet. Der vit
herefter vare mulighed for at dele holdninger/refleksioner i forbindelse
ned bispevalget i ovrigt.
REFERAT: Finn Bruun Ravnsbek opfordrer til at alle stemmer til
valget.

11.

Nyt fra udvalgene (til orientering)
Elrt. nyt fra aktivitets- og kunstudvalg
REFERAT: Onsdag d.28. april er der sogneaften med
historiker Michael Bsss. Emnet er 'Det demente

11.1

samf und'.

11.2

11.3

11.4
11.5
11.6
11.7
11.8

Evt. nyt fra Aben Kirke og
hverdagsaltergan gsudval get
REFERAT: Der er lavet et udvalg af faste bonner, der
kan bruges i 'Stillerummet' - i alt 16 forskellige bonner,
Elrt. nyt fra Byggeudvalget
REFERAT: E+N Arkitektur har oplyst, at der stadig ikke
er givet byggetilladelse.
Elrt. nyt lra Bsrneudvalget
Elrt. nyt fra Kirkeudvalget og Kirkevergen
Errt. nyt fra Omsorgsudvalget

Evt. nyt fra Kommunikationsudvalget
Elrt. nyt fra Koncertudvalget
REFERAT: Der blev afholdt koncert i kirken fredag d.
10. april med Calico og Mathias Winther. Koncerten var
virkelig velbesogt med over 200 tilhsrere.
Thomas Kristian Nielsen har oplyst at en rekke
folkebiblioteker har indksbt julecd'en med Sct. pauls
Cantori.

12.

Nyt fra kontaktpersonen og arbejdsmiljoudvalget

13.

Nyt fra Presterne (til orientering)
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REFERAT: Flemming Baatz Kristensen orienterede om, at presterne
har drsfte,lt, hvordan der kan holdes en serlig markering for de
efterladte Allehelgensssndag. oplegget er, at der holdes en
musikgudstjeneste om eftermiddagen. Det er ikke tanken, at der holdes
en egentllg prediken ved denne gudstjeneste eller foretages
navneoplesning, men der holdes en kort tale. MenighedsrAdet
opfordrede presterne til at genoverveje om der ikke skal ske
navneoplesning og lystending ved gudstjenesten. Der informeres om
Eudstjenesten via kirkeblad og hjemmeside.
Jakob From sovndal orienterede om, at det snart vil vere muligt at
betale med MobilePay ved indsamlinger i forbinderse med
Eudstjenester. Der blev stillet forslag om, at det ogsA bliver muligt at
betale kirkefrokost, kaffe m.v. med Mobilepay. @vrige forslag til
anvendelse af MobilePay kan sendes til Jakob From ssvndal.

14.

Nyt fra formanden
Orientering om formandsmode

-

REFERAT: Pa formandsmsdet blev der bl.a. orienteret om, at
provstiets kommunikationsmedarbejder gerne vil bruges mere af de
enkelte menighedsrAd.

-

Brug af Skt. Pauls Kirke til musil</sang-flashmop -lardag2.mal2o1s
kl. ca. 17.30-18.00

REFERAT: Finn Bruun Ravnsbek har givet tilladelse event I kirken,
arrangsr afholder selv udgifter til kirkelig betjening.
15.

Post til MenighedsrAdet (Til orientering)
Henvendelser findes pe lT-skrivebordet.

16.

Eventuelt (til orientering)
REFERAT: Karsten Andersen og Erik Dybdal Msller stillede forslag om,
at der flages, nAr der er hojmesse. Forretningsudvalget undersoger
praksis hos de avrige kirker i provstiet og punktet droftes pa neste
msde.
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