Tranbjerg Sogns Menighedsråd
Referat af Menighedsrådsmøde onsdag den 21. februar 2018 kl. 19.00 i Sognegården

Til stede: Birgitte Pedersen, Flemming Mikkelsen, Bent Homann, David Kessel, Ane Marie Taszarek, Sonja
Due, Lars Jacobsen, Grethe Gylling, Axel Bach, Lis Bertelsen, Anja Stokholm, Ole Fenger
(medarbejderrepræsentant) og Gitte Ranfelt Laugesen (referent). Afbud fra Jette Siggaard, John Lykke
Christensen, Anette Brøndum og Lene Risør.
Pkt. 1:
Referat fra seneste Menighedsrådsmøde 24. januar 2018 blev godkendt og underskrevet.
Huskepunkter: Ved behov for billeder: brug hjemmesiden pixabay.com, som har rigeligt med gratis billeder.
Pkt. 2: Orientering fra formanden, bl.a.:
a. Generalforsamling i Aarhus Distriktsforening (bilag udsendt). Grethe og Birgitte deltager.
b. Forårsmøde i Aarhus Stifts Menighedsrådsforening (bilag udsendt). Flemming, Grethe, Sonja, Bent,
Birgitte og Lis deltager.
c. Birgitte har indhentet tilbud på tryk af 2x2.000 ark med beskrivelse af højmessens liturgi. Når præsterne
melder teksten endelig færdig, sender Birgitte denne til tryk.
d. Anja og Anettes mærkedage bliver fejret på næste MR-møde, hvor Birgitte står for forplejningen.
e. MR sagde ja til opfordring fra Socialdemokratiet om ”kirke- og kirkegårdsvandring” den 30. september
med stadsarkivar Søren Bitsch Christensen i spidsen. Birgitte aftaler nærmere med relevante deltagere.
Pkt. 4: Orientering fra udvalgene:
a) Kirke- og Kirkegårdsudvalget: - intet nyt.
b) Aktivitetsudvalget: - arbejder videre med at skrive kommissorium. Nytårskoncerten gik godt, dog
var der lidt trangt pga. stort fremmøde. Fastelavnsfesten gik godt, men med mindre frafald. Der var
fotograf fra folkekirken.dk, der har taget billeder fra dagen, som vi kan bruge til vor egen PR.
c) Kommunikationsudvalget: - intet nyt.
d) Juleuddelingsudvalget: - der bliver lavet påskepynt i lange baner, som snart kan købes i
Sognegården, hvor indtjeningen går til Menighedsplejen. (Ligeledes skal betaling for print og kopi
gå til Menighedsplejen. Prisen er 50 øre for farve og 25 øre for sort/hvid).
e) Præste- og Sognegårdsudvalget: - Provstiet har bestilt radonundersøgelse i alle præsteboliger. Resultatet
fra vores præstebolig afventes, inden vi tager stilling til undersøgelse af Sognegården.
f) Kirkegårdsbestyrelsen: - næste møde er i Tranbjerg den 23. marts.
Pkt.5: Orientering fra:
a) Kirkeværgen: ny printer/kopimaskine er etableret og fungerer efter hensigten, varmestyring i kirken via SMS er etableret
og fungerer rigtig fint, skimmelsvamp i omklædningsrummet i gartnerområdet er behandlet, og udvikling
følges tæt, lydanlægget i salen er optimerer og fungerer nu korrekt, teleslynge i Sognegården og i kirken er
testet af Oticon og fundet i orden, lydanlægget i kirken bruges ikke efter hensigten, og der skal derfor
foretages lyd-/stemmeprøver af præsterne, gamle LED-pærer udskiftes løbende, murerarbejde i
præstebolig snart færdigt, mens der afventes montering af stakit, maling og afrensning af vinduer samt
udhæng i Sognegården foretages i foråret, vinduerne forventes at kunne reddes ved udskiftning af enkelte
bundstykker, glaslister m.m., vinduer og karme indendørs i Sognegården trænger til maling, ligeledes
kontorområdet samt salen (budgetteres til 2019), reparation af udvendigt murværk i Sognegården udføres i
år, reparation af indvendigt murværk i kirketårnet, hvor der skal anvendes speciel mørtel m.m., foretages
hurtigst muligt, beskæring og fjernelse af rådne træer på kirkegården samt ned mod Kvickly er foretaget,
mens rødder fjernes samtidigt med pyntegran, stationær PC på kontoret er udskiftet, forbrug af el, vand og

varme skal fremover foretages hver måned af kirketjener, - Flemming undersøger muligheden for
automatisk åbning og lukning af tårnluger i forbindelse med ringning med klokkerne.
b) Præsterne og KK-medarbejderen:
Anette og Anja har været på kursus sammen med provst og præster i provstiet om dåb. Udfordringer,
muligheder og forslag blev drøftet. Et af forslagene var fx at sende et postkort til nyfødte, hvor man
informerer om muligheden for dåb. Hvis man finder frem til at udarbejde et fælles materiale i provstiet, kan
man søge om midler til at få det trykt. Evt. en side om dåb i Lokalavisen, - vedr. drop in dåb i flere kirker i
provstiet i løbet af november har provsten allerede søgt biskoppen, - evt. kontakte jordemødre og
sundhedsplejersker i Aarhus Syd for at nå bredere ud. MR støtter de nævnte initiativer.
Der er pres på præsterne i Søndre Provsti, da flere går på pension, og de tilbageværende præster skal
vikariere og dække ind for hinanden.
David: - fredag opføres ”David og Goliat” for 0. klasse kl. 9 og kl. 10. Mårslet Kirke vil gerne bruge Tranbjerg
Kirke til vielse lørdagen inden pinse og stiller selv med personale.
c) Kassereren: - der skal besluttes forskellige modeller for momsregnskabet, Birgitte og Lars arbejder
videre med dette. Birgitte og Lars arbejder ligeledes videre på at udarbejde en regnskabsinstruks. Se bilag
vedr. foreløbigt overslag over årsregnskab 2017.
d) Grøn Kirke: - opgaveliste gennemgås løbende.
e) Kontaktperson: - fraværende.
f) Medarbejderrepræsentanten: - det går godt på personalefronten, efter ny og vellidt kirketjener er
begyndt. Den ny elektroniske kalender er stadig svær at bruge. Den er ikke mobil-venlig og har flere
mangler. Vi håber, at det snart bliver bedre, da leverandøren løbende udvikler produktet.
Pkt. 6 – Kommende arrangementer:
11. marts: - indsamling til Folkekirkens Nødhjælp. Vi mangler indsamlere, men der sørges godt for de, der
deltager.
13. marts: - Årstidscafe med temaet ”Kom og hør hvad en kirke- og kulturmedarbejder laver”.
4. maj sangaften: - Gudrun Frich Herrig kommer og fortæller om erindringer fra befrielsen.
Pkt. 7 – Eventuelt:
Menighedsmøde 22. april kl. ca. 11.30, dvs. i forlængelse af højmessen: - Birgitte skriver opslag og
udarbejder dagsorden. Der skal være korte, orienterede indlæg af f.eks. formand, kasserer og
kirkeværge, så der bliver plads til dialog med de fremmødte. Vi orienterer samtidigt om ny valglov og
efterårets valg, - og vi efterlyser kandidater, da en eller flere af de nuværende medlemmer træder
tilbage. I øjeblikket kender vi til tre kandidater. Der serveres let frokost som sidste år.

