Tranbjerg Sogns Menighedsråd
Referat fra menighedsrådsmøde onsdag 22. februar 2017 kl. 19.00 i
Sognegården
Til stede: Birgitte Pedersen, David Kessel, Lene Risør, Anja Stokholm, Grethe Gylling, Flemming
Mikkelsen, Ane Marie Taszarak, Anette Brøndum, Sirius Rønn, Sonja Due, John Lykke Christensen, Lars
Jacobsen, Axel Bach, Lis Bertelsen, Ole Fenger (medarbejderrep.) og Ida Gadving (referent) samt Thomas
Brevik og Vagn Keseler (gæster).
Afbud: Jette Siggaard
Pkt. 0: Orientering om kirkegården og sam arbejdet m ed Fredens og Skåde ved
kirkegårdsleder Thom as Brevik:
Problematisk at vi kun har få gravpladser tilbage, i alt 9 db.pladser og 3 enkeltpladser. Arbejdsopgaver
løses i fællesskab mellem de tre sogne. Den daglige graver i Tranbjerg står primært for arbejdsopgaverne
her, og sæsonarbejder er genansat pr. 20. april. Arbejdsopgaverne afstemmes i overensstemmelse med
de sæsonbetonede behov. Arbejdsmiljøet er opprioriteret som følge af arbejdsulykke i Fredens.
Medarbejdernes arbejdsmiljø tilgodeses gennem nye tiltag, f.eks. elmaskiner frem for motoriserede
maskiner. Alle kirkegårdsmedarbejdere har iPads med trådløs adgang til printer. Papirforbrug minimeres,
og fremover vil dødsanmeldelser formentlig blive digitaliserede. Kirkegårdslederen vil gerne
eksemplificere nogle af de nye tiltag ved en demonstration og ønsker i øvrigt øget fokus på
markedsføringen af gravstederne og deres betydning.
I dag er det muligt at betale forud for vedligeholdelse af gravsted i 20 år. Det finder formanden
problematisk, da det er umuligt at forudsige arbejds- og materialeomkostninger og ønsker derfor emnet
belyst og debatteret senere. Mange gravsteder forlænges ud over fredningsperiode, hvilket betyder
færre sløjfninger.
Udvidelse af gravpladskapaciteten har topprioritet, eksempelvis kan i første omgang nedlægges hæk,
mens vi venter på at kunne etablere skovkirkegård. Kirkegårdsplanerne er forankret i Kirke- og
Kirkegårdsudvalget, der i den forbindelse udvides med MR-formand, tidl. MR-formand og
kirkegårdslederen med ad hoc-støtte fra kassereren, der er inde i sagsgange ifm. provstiet. Det udvidede
udvalg indkaldes hurtigst muligt af udvalgsformanden.
Pkt.1: Referat fra seneste Menighedsrådsmøde d. 18. januar 2017 blev godkendt og underskrevet.
Pkt. 2: Intet nyt, derfor ingen yderligere kommentarer eller bilag.
Pkt. 3: Orientering fra form anden:
a ) : M øde m ed Aarhus Kom m une vedr. kom m ende Skovkirkegård
Konklusion på møde med deltagelse af arkitekt, fhv. formand, udvalgsformand og MR-formand:
Kommunen forestår udarbejdelse af ændring til lokalplanen, der skal i høring blandt nærmeste naboer.
Kommunen udarbejder lejekontrakt for de første to år, derefter kan vi købe. B&U-magistratsafd. skal
høres om eksisterende bygning. Arealet skal i offentligt udbud, selv om det kun kan anvendes til
offentligt og rekreativt formål. Arkitekten undersøger diverse forhold vedr. etablering af
skovkirkegården. MR’s opgave er at søge godkendelse af projektet i provstiet. Formanden fortalte, at der
på arealet ikke må opsættes sten/plantes hække/forefindes markeringer, symboler over jorden eller
nedsættes sten over græsniveau. Skovkirkegårdsvisionen er visuelt set sammenlignelig med konceptet

for de ukendtes grav. P.t. uklarhed om også mulighed for kistenedsættelse. I lokalplanen præciseres
hvilke materialer, der må anvendes til f.eks. stier og gangarealer.
Kassereren gør opmærksom på den økonomiske konsekvens, da der p.t. ikke er midler. Anlæggelsen inkl.
arkitektarbejdet kan være dyrere end køb af arealet. Prisaftaler skal indgås inden. Provstiet kan pga.
økono-miske begrænsninger være forbeholden p.t., hvorfor B-planer skal udarbejdes. Det udvidede
Kirkegårds-udvalg skal arbejde videre med planerne på både kort og langt sigt (pkt. 3a).
b ) M øde m ed Fællesrådet vedr. gentænkning af Kirketorvet:
Fællesrådet havde 28. januar inviteret interessenter omkring Kirketorvet til informationsmøde om
visionerne for det nuværende centerområde inkl. skolen. MR-formanden deltog, men fremmødet fra
øvrige interessenter var beskedent, og intet kunne konkluderes.
c ) Henvendelse fra kræfter bag lokal friskole.
Formanden har efter drøftelse i forretningsudvalget svaret med et høfligt, men bestemt nej til
forespørgslen om mulighed for at leje FDF-huset til friskole, hvilket resten af MR var helt enig i.
d ): Brev fra Aarhus Stiftsråd vedr. uddannelse for frivillige i Aarhus Stift:
Tilbud er drøftet i forretningsudvalget. Formanden melder tilbage via provstiet, at vi her i Tranbjerg vil
afvente ansættelsen af den ny kk-medarbejder og kommende strategimøde (forår/forsommer), hvilket
bakkes op af MR.
e ) M obilePay – aftale underskrevet
MobilePay kan nu anvendes til arrangementer i Sognegården. Kirketjeneren udformer infoskilt til
opsætning i Sognegården.
På næste MR-mødet sættes et beslutningspunkt på dagsordenen vedr. etablering af MobilePay til brug
for kirkebøssen.
f ) Artikel om nyt M R i kom m ende Tranbjerg Tidende
Tranbjerg Tidendes journalist har interviewet formanden, som har søgt at rette fokus mod vore mange
aktiviteter i kirke og sognegård, glæden ved arbejdet sammen med medarbejdere og frivilige samt
problematikken vedr. mangel på gravpladser. I senere udgave af TT kan vi fortælle om den forhåbentlig
kommende skovkirkegård.
g ) To bøger m ed titlen ”M enighedsrådsarbejde i praksis” indkøbt
Bogen er omtalt i MR-foreningens medlemsblad, og formand har derfor indkøbt to eksemplarer, som kan
lånes på skift mellem interesserede.
Andet:
Ny katafalk er hjemkommet og ”prøvekørt” af kirketjener inden brug første gang.
Inden for de næste par uger udsender kontaktperson og formand et brev til bedemænd i området med
information om katafalken, og at vort personale ikke længere må medvirke til at bære/skubbe/løfte
kister.
Formanden roste kirketjener, præster og vikar for stor fleksibilitet, ansvarlighed og tjenstvillighed i en
personalemæssigt udfordrende tid. Der løftes og bæres i god ånd sammen med eksterne medarbejdere.
Pkt. 4: Orientering fra udvalgene:
a) Kirke- og Kirkegårdsudvalget:
Møde afholdes vedr. skovkirkegård, udviklingsplan og kirketag. Udvalgsformanden kommer med
datoudspil til næste møde.
b ) Aktivitetsudvalget:
Den 4. maj: Provst Jette-Marie Bundgaard holder foredrag og synger for.
Aktiviteterne skal fremadrettet være planlagt et halvt år frem.
Uge 44: Sangaften v. kirkesanger og organist. Sidstnævnte har foreslået afholdelse af rytmisk
gudstjeneste en gang månedligt, hvilket skal drøftes med FDF’erne.

Udvalgsformanden henviser i øvrigt til udsendt referat.
c ) Kom m unikationsudvalget:
Axel Bach indkalder til møde snarest.

d ) Juleuddelingsudvalget: Intet
e ) Præste- og Sognegårdsudvalget:
Den 10. maj er der provstisyn i præsteboligen.
f ) Kirkegårdsbestyrelsen:
Repræsentanterne herfra (AT og LR) er inviteret til første møde i den ny periode.
Pkt. 5) Orientering fra:
a ) Kirkeværgen:
Hærværk anmeldt til politiet. Forsikringen har accepteret skaden, men alle skader er endnu ikke
udbedret. Udbedringer af træport er påbegyndt. Lys til alarmtastatur ved Sognegårdens hovedindgang er
bestilt.
Organisten udarbejder behovsliste vedr. indkøb af nyt klaver til kirken.
Aftale om gammelt omstillingsanlæg opsiges. Der skal indkøbes nyt telefonapparat inkl. headset.
Rækværket ved orgelet er kun 85 cm højt, men vi behøver ikke forhøje, hvis vi udarbejder risikovurdering
og instruerer især kirkesanger og kor.
Håndværkere har opsat de påkrævede afskærmninger på loftet. Og der har været besøg af
minikonfirmander, der alle bar de indkøbte sikkerhedshjelme.
Der er sendt tilkaldeliste til alarmselskabet i tilfælde af alarm: 1) kirkeværge, 2) kasserer, 3) formand.
b ) Præsterne:
Der har været afholdt konfirmandfest med mange deltagere samt de tre præster, – en succes.
David fortalte, at organisten komponerer musik til langfredagsgudstjeneste og mener, at det bør
tilstræbes at øge antallet af kirketjenervikarer.
c ) Kassereren:
Bilag til regnskabsinstruks er udsendt. Det meste er uændret ift. sidste år. Kassereren erindrer om, at der
max. må være 5000 kr. i kassebeholdningen.
Frankeringsmaskinen er endnu økonomisk rentabel at beholde, idet en annullering koster 2000 kr.
d ) Grøn kirke: Intet nyt
e ) Kontaktperson: Fraværende
f ) M edarbejderrepræsentanten:
Kirketjeneren uddyber med reference til vikarproblematik, at problemerne opstår, når kirketjenervikaren
er forhindret, hvilket vanskeliggør afholdelse af fridage.
Der er endnu ikke berammet dato for det obligatoriske medarbejdermøde, men formanden fortæller, at
kontaktpersonen er opmærksom på dette, og at datoudspil formentlig kommer i næste uge. Muligheden
for at anvende kirketjenervikarer på tværs af de nærmeste sogne skal iflg. formanden drøftes på
medarbejdermødet.
Pkt. 6) Kom m ende arrangem enter:
Indsam ling 12. m arts v. Grethe Gylling
a)Grethe efterlyser flere indsamlere.
b ) Generalforsam ling og forårsm øde i Aarhus Stifts M enighedsrådsforening:
Materiale er udsendt. GG, kirkeværge og formand deltager (formanden tilmelder, og kassereren betaler
for deltagelsen).
c ) Generalforsam ling i Tranbjerg Fællesråd den 28. februar:
Ane Marie deltager.

Der er fastelavnsarrangem ent søndag den 26. februar. Der bliver ikke lagt slik i tønderne
længere, men der gives slikposer bagefter. Tilmeldingsfrist skal huskes, når vi sætter plakater/plancher
op.
Den 9. april skal der laves frokost til minikonfirmanderne, – vi skal være obs. på en køkkenhjælp.
Der er tem am øde torsdag den 2. m arts 18-22-00 i Helligåndskirken. Ingen deltager herfra.
Pkt. 7: Eventuelt
Kirketjeneren er blevet opmærksom på, at et tilmeldingsmodul ikke virker, hvorfor han laver et nyt.
På næste møde (pkt. 0) skal der tages både gruppebillede af hele MR samt individuelle billeder af de MRmedlemmer, hvis kontrafej endnu ikke er foreviget. Gruppebilledet skal i næstkommende Kirkeblad!
Lukket dagsorden:
Pkt. 1:
Seneste om søgning af ny kirke- og kulturmedarbejder med administrative opgaver til 1. april samt øvrig
personaleorientering.
Formanden orienterede om, hvor langt ansættelsesudvalget er i processen samt om, hvordan man
foreløbig har løst personalesituationen.

M enighedsrådsm øder i 2017
Dato:
15. marts
19. april
17. maj
7. juni
16. august
20. september
11. oktober
8. november
?? december

Kaffebrygger:
Grethe
Flemming
Jette
John
Lars
Lene
Lis
Sirius
Sonja

Venligst byt internt hvis nødvendigt!

