Tranbjerg Sogns Menighedsråd
Referat af Menighedsrådsmøde onsdag den 15. marts 2017 kl. 19.00 i
Sognegården.
Til stede: Birgitte Pedersen, David Kessel, Lene Risør, Jette Siggaard, Anja Stokholm, Grethe
Gylling, Flemming Mikkelsen, Anette Brøndum, Sirius Rønn, Sonja Due, John Lykke Christensen,
Lars Jacobsen, Axel Bach, Lis Bertelsen, Ole Fenger (medarbejderrep.) og Ida Gadving (referent).
På forhånd afbud fra Ane Marie Taszarek
Pkt. 0:
Fotografering – Ole fotograferede hele MR (gruppebillede) samt enkeltpersoner.
Pkt. 1:
Referat fra seneste Menighedsrådsmøde 22. februar 2017 blev godkendt og underskrevet.
Pkt. 2: Huskeseddel fra december 2016 - intet nyt ift. sidste møde.
Pkt. 3: Orientering fra formanden
Generalforsamling i Aarhus Distriktsforening. Birgitte orienterede kort fra generalforsamlingen,
hvor også Grethe deltog. Birgitte sagde ja til 3. suppleantpost.

Generalforsamling og forårsmøde i Århus Stifts Menighedsrådsforening. Birgitte orienterede kort
fra mødet, hvor også Grethe og Flemming deltog. Flemming blev her 1. suppleant.
Kontaktperson, MR-formand og præster til infomøde i provstiet 3. april. På dagsordenen er
”generel intro til ledelsesopgaven, rammetid, rådighedstid, geografisk fleksibilitet og fridage samt
netværksdannelse”. Jette, David og BP deltager.
Midlertidig lukning af Mårslet Kirke pga. renovering – med afledte konsekvenser. Biskoppen har
fremsendt brev, hvori han meddeler midlertidig lukning af Mårslet kirke pga. indvendig
vedligeholdelse fra tidlig sommer og 8-9 måneder frem, dvs. indtil ca. marts 2018. MR i Mårslet
forventer at kunne afholde gudstjenester med dåb og nadver samt bisættelser/begravelser fra
eget sognehus. Men Mårslet MR skal også foranledige, at der etableres kørselsordning til
gudstjenester i omliggende kirker, herunder naturligvis Tranbjerg, samt foranledige min. én gang
om måneden en søndagsgudstjeneste i en nabokirke inkl. dåb. Biskoppen ønsker dog, at
nabokirkerne anvendes i videst muligt omfang, herunder til begravelser.
Pkt. 4: Orientering fra udvalgene:
a) Kirke- og Kirkegårdsudvalget, – referat udsendt, men udvalgsformanden tilføjede, at der er
indkaldt til et ekstra møde om to dage, hvori også MR-formanden og kirkegårdslederen deltager.
Temaet er udviklingsplan for hele kirkegårdsområdet.
b) Aktivitetsudvalget, - referat udsendt. Grethe fortalte om det flotte indsamlingsresultat på knap
40.000,- kr.
c) Kommunikationsudvalget, – referat fra seneste møde foreligger endnu ikke.

d) Juleuddelingsudvalget, – intet nyt.
e) Præste- og Sognegårdsudvalget, – intet nyt.
f) Kirkegårdsbestyrelsen, - referat udsendt.
Pkt. 5 - Orientering fra:
a) Kirkeværgen, - forsikringen har godkendt de nu udbedrede skader efter hærværk. Flemming
mener, at taget kan holde i ca. 20 år endnu. Flemming undersøger i kirkeværgenetværk, om nogen
kender til fortilfælde, hvor fonde efter ansøgning har bidraget til udskiftning af kirketag. Det
gamle og ubenyttede omstillingsanlæg er nedtaget, og ny telefon med headset er indkøbt. Over
alarmtastaturet er der opsat spotlampe.
b) Præsterne, – Anja fortalte om interessant konference ”Hvad skal vi med skolen”, som hun har
deltaget i, - udbytterigt når skole og kirke arbejder sammen og bl.a. diskuterer vækst og visioner.
Vi kan profitere af at tænke på tværs af faggrupper.
David bad udvalgsformændene om at huske at indføre aftaler i e-kalenderen, så alle har overblik
over disse.
Anette fortalte, at hun i denne måned har praktikant, en cand.theol.
c) Kassereren, - Lars fortalte, at budgettet stort set er uændret ift. sidst. Regnskabet er desværre
ikke færdigt endnu. MR må derfor vente med at få det på bordet til næste møde, men det tegner
til et overskud på kr. 100.000. I frie midler havde vi opsparing på ca. kr. 600.000. Af dette beløb er
dog brugt kr. 100.000 til katafalk og kistevogne. Det lille øveorgel i kælderen er solgt formedels kr.
15.500. Der kan derfor nu indkøbes nyt klaver til kirken efter organistens ønske. Lars mener, vi
betaler 10-15.000 for meget til kordegnesamarbejdet, der reguleres én gang årligt, - går derfor
videre med dette. MobilePay til Sognegården er nu i drift og orienterende plancher opsat.
d) Grøn Kirke, – for at understøtte ideen om Grøn Kirke er der indkøbt bomuldskarklude og
bestilt flere strikkede/hæklede bomuldsklude hos Grethes basargruppe.
e) Kontaktperson – Jette fortalte om et godt igangværende kursusforløb for kontaktpersoner. Hun
Indkalder til medarbejdermøde, der afholdes efter infomødet i provstiet 3. april.
f) Medarbejderrepræsentanten, – en graver begynder (igen) i næste uge. De ny kistevogne
kommer snart i brug, mens de gamle formentlig kan sælges.
Pkt. 6: Kommende arrangementer
a) Kirke Care Aarhus, årsmøde torsdag 23. marts kl. 19.00, - bilag er udsendt, ingen kan deltage.
b) Konfirmationsvagter, – Grethe og Lars melder sig som vagter den 12. maj kl. 9.00 og 11.00
Pkt. 7: Beslutningsforslag
MR besluttede også at indføre mulighed for betaling via MobilePay ved indsamling i kirkebøssen.
Derudover bedes kassereren undersøge, om vi kan slippe for gebyrer, da de indsamlede midler går
til velgørende formål.
Pkt. 8: Beslutningsforslag
MR besluttede at tilbagesende indstillingen til udvalget til ny drøftelse, da man mener, at
græsslåning kan indeholdes i gældende budget.
Pkt. 9: Beslutningsforslag
Opbakning til MR-formandens indstilling om at afholde visionsmøde for MR og medarbejdere.
Formålet er bl.a. at definere visioner og mål for kirkens liv og vækst. Hvad er vi til for? Jævnfør

menighedsrådsløftet skal vi byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst, men hvad
betyder det? Og hvad lægger det nuværende MR i det? På de månedlige møder handler næsten
alt om forvaltning og administration, - derfor tiltrængt at sætte ”det lange lys” på.
MR bakkede op om ideen inkl. udefrakommende oplægsholder/”dirigent”. Afholdelse f.eks. i
september. Birgitte udsender efterfølgende forslag til tidspunkt, men det bliver en lørdag fra f.eks.
9.30-15.00, - kan evt. afsluttes med kaffe med deltagelse af ægtefæller.
Pkt. 10: Eventuelt:
Ane Marie foreslår via E-mail, at Onsdagsforums deltagere til udflugter betaler ved tilmelding, da
det er sket, at nogle udebliver, således kirken står tilbage med økonomisk bet. Tilstedeværende
fra Onsdagsforum overvejer dette.

Formanden foreslår udsmykning i græsplæne efter nærmere mundtlig orientering.
Birgitte uddybede og forklarede at være inspireret af bl.a. krokusplænen ved Rådhuset, men også
andre arealer med forårsløg og sommerblomster. Hun foreslår et samarbejde med Tranbjerg
Tidende, der f.eks. kan spørges om donation af løgene, mens spejderne og
eller/(mini)konfirmander kan spørges om nedlægning af løgene. Kirkens bidrag er styring af
processen og efterfølgende vedligeholdelse. Tidende vil forhåbentlig støtte projektet, da
krokusplænen vil være til glæde for alle i Tranbjerg, der dagligt passerer det travle kryds. Birgitte
fremsender forslaget til Tidende.
Lars lovede at medbringe ideen til ”Parkeringslauget”, der også kan tænkes at ville være med til at
forskønne/udsmykke arealet ved indkørslen til center og kirke. Parkeringslauget har netop
færdiggjort ny belægning på centrets parkeringsplads.
Lukket dagsorden:
Pkt. 1
Seneste om søgning af ny kirke- og kulturmedarbejder med administrative opgaver til 1. april samt
øvrig personaleorientering.
Jette m.fl. orienterede om status, hvorefter situationen drøftedes.
Menighedsrådsmøder i 2017
Dato:
19. april
17. maj
7. juni
16. august
20. september
11. oktober
8. november
?? december

Kaffebrygger:
Flemming
Jette
John
Lars
Lene
Lis
Sirius
Sonja

Venligst byt internt hvis nødvendigt!

