Referat af menighedsmøde v. Sct. Pauls Kirke d. 20. september 2015
1. Valg af ordstyrer:
 Anita Holmgaard blev valgt som ordstyrer
2. Orientering om menighedsrådets arbejde og planer v. Finn Bruun Ravnsbæk
 Visionsdag i jan/feb 2015 udmundende i et tema: Troen i hverdagen - mødet med
medmennesket. Der arbejdes med dette i kirkens udvalg.
 Meget besøgt kirke til gudstjeneste og koncerter.
 Etablering af stillerum i kirkens østside.
 Orientering om aktiviteter: Bibelundervisning, Alpha, babysalmesang og dåbstræf.
 Der arbejdes med at forny og forbedre kirkens børnearbejde.
 Stort varieret koncertprogram.
 Kirken er blevet omfuget og præsteboligen på Rungstedvej er renoveret tilfredsstillende.
 Nye anlægsprojekter (allerede finansieret): energibesparende projekter og indvendig
maling af kirken.
 Menighedsrådets ønsker (endnu ikke finansieret): oplysning af kirken udvendig, flygel med
indsætning af stole øverst i kirken, skærme til salmenumre og brug ved prædiken.
 Ansatte: maj 2014 blev ungdoms- og sognepræst Jakob From Søvndal ansat. Korshærs- og
sognepræst Jørgen Lasgaard går på pension ved udgangen af september-måned.
Kirketjener Jacob Sheppard er ansat på fuldtid, han deler opgaven på kirkekontoret med
Hans Henrik Christensen. Ny organistassistent David Schmidt ansat pr. 1. nov., frem til
dette er ansat Michael Rosenfeldt.
3. Orientering om kirkens økonomi
 Georg Kjeldsen, kasserer, fremlagde kirkens økonomi
 Underskud på 142.000 kr. i 2014, dette dækket af kirkens opsparing.
4. Kommentarer fra menigheden
 Georg Kjeldsen orienterede om ”julestald” på Strøget i december-måned - samarbejde på
tværs af kirker i Aarhus.
 Martin Frøkjær-Jensen spurgte til kirkens miljø-politik, hvortil der blev svaret, at der er
finansieret energibesparende projekter og når inventar mm udskiftes, så sker det til mere
energi-rigtige projekter.
5. Orientering om planlagt om- og tilbygning
 Karsten Thorlund, formand for byggeudvalget, gennemgik projektet
 Projektet er i høring ved provstiet og stiftet, godkendt af kommunen. Når godkendelse
foreligger fra de førstnævnte bliver der indhentet tilbud. Byggeprocessen forventes at tage
7 måneder, i perioder vil det påvirke brugen af kirken herunder lukning af denne.
 Menighedsrådets ønsker: mere plads i sognehuset, bedre tilgængelighed i kirken inkl. flere
toiletter samt mødelokaler og kontorer til ansatte.
 Der blev spurgt til nødvendigheden af flytningen af køkkenet, etableringen af det nye
køkken samt brugen af de nye rum på kirkens sider.
 Der kom forslag om at bruge pladsen bag kirken, dette har tidligere været overvejet i
menighedsrådet, men fravalgt da kirken ikke ejer grunden.
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