Tranbjerg Sogns Menighedsråd
Referat fra Menighedsrådsmøde onsdag den 24. januar 2018 kl. 19.00 i Sognegården
Til stede: Birgitte Pedersen, Jette Siggaard, Ane Marie Taszarek, Sonja Due, John Lykke Christensen, Anette
Brøndum, Lars Jacobsen, Grethe Gylling, Axel Bach, Lis Bertelsen, Lene Risør, Anja Stokholm, Ole Fenger
(medarbejderrepræsentant) og Gitte Ranfelt Laugesen (referent). Afbud fra Flemming Mikkelsen, Bent
Homann og David Kessel.
Pkt. 1:
Referat fra seneste Menighedsrådsmøde 6. december 2017 blev godkendt og underskrevet.
Pkt. 2:
Handleplan som model – kan vi nedlægge den?
Menighedsrådet besluttede at droppe den skematiske handleplan og i stedet overgå til huskepunkter, der
placeres som noter i slutningen af referatet.
Pkt. 3: Orientering fra formanden:
a. PU-godkendelse af Budget 2018 – Provstiudvalget har godkendt vort endelige budget for 2018.
b. Dåbsklude, strikkere – I alt otte strikkeglade damer har meldt sig til at strikke dåbsklude. Menighedsrådet
er meget glade for tilslutningen. Birgitte inviterer strikkerne til kaffe, snak og udlevering af garn.
c. Kirkebil, tydeliggørelse af mulighederne - MR betaler kørsel til og fra gudstjeneste til borgere, der er
selvhjulpne. Kirkebilen skal bestilles via sognekontoret.
d. Revideret ansøgning vedr. kirkegårdsudvidelse – Den reviderede ansøgning inkl. diverse bilag er nu sendt
til Provstiudvalget, der forventes at færdigbehandle ansøgningen 19. februar, efter en uvildig
kirkegårdskonsulent har udtalt sig i sagen.
e. Antal personer i salen. Der må ifølge brandvæsenet være 150 personer i salen (biografopstilling). Der er
dog kun plads til at dække op ved borde til 90 personer. Jette er i kontakt med Østjyllands Brandvæsen og
vender tilbage til MR med udspil til et hensigtsmæssigt og lovligt antal personer i salen ved forskellige
opstillinger.
f. Kirkefondet, indbydelse til temamøde (bilag udsendt) – tilmelding via Birgitte.
g. Kirkelige handlinger i 2017 (bilag udsendt) – fint overblik over de kirkelige aktiviteter gennem et
kalenderår. Fremover kan statistik udtrækkes én gang pr. år, så det er muligt at sammenligne udviklingen.
h. Tranbjerg Fællesråds generalforsamling den 26. februar kl. 19 på lokalcentret - Lars (og Anne-Marie?)
deltager som repræsentanter for MR.
I februar har Anja 10 års jubilæum som præst ved Tranbjerg Kirke, og Anette fylder rundt i samme måned.
Menighedsrådet vil gerne være vært ved en lille markering med lidt godt til ganen og et glas vin, f.eks. i
forlængelse af en gudstjeneste (i stedet for kirkekaffe). De to samt Birgitte aftaler endeligt.
Pkt. 4: Orientering fra udvalgene:
a) Kirke- og Kirkegårdsudvalget – intet nyt.
b) Aktivitetsudvalget – intet nyt.
c) Kommunikationsudvalget – der kommer måske ændring af deadlines for Tranbjerg Tidende. Axel
vender tilbage med evt. ændringer.
d) Juleuddelingsudvalget - der var ca. 20 ansøgninger, og der blev givet i gennemsnit 300 kr. pr. barn. Til
næste år bedes ansøgerne også opgive telefonnummer i ansøgningsskemaet.
Præsterne og Grethe udarbejder et forslag til ny kollektliste, som kommer på som beslutningspunkt på
næste MR-møde.
e) Præste- og Sognegårdsudvalget – intet nyt.
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f) Kirkegårdsbestyrelsen (bilag udsendt) – ingen bemærkninger.
Pkt.5: Orientering fra:
a) Kirkeværgen – fraværende, men har givet besked om, at han arbejder videre med forbedring af lydanlæg
i sognegården.
b) Præsterne og KK-medarbejderen:
Veloverstået konfirmandprojekt, hvor stolte konfirmander viste deres flotte malerier hhv. altertavler for
forældrene.
Præsterne skal på kursus omkring dåb i Fredericia i næste uge.
Skal Tranbjerg fortsat være en del af 2. Pinsedags gudstjeneste i Hørhaven, da tilslutningen ikke er så stor
fra Tranbjergs side, og andre sogne har trukket sig. I 2018 deltager vi, men overvejer derefter fremtidig
deltagelse.
c) Kassereren – Menighedsrådet var enig med kassereren i, at vi ikke vil betale for Visda - rettigheder til
billeder. Vi vil fremover være omhyggelig med kun at bruge egne eller gratis billeder. Axel udarbejder en
liste over sider, der tilbyder gratis billeder og stregtegninger.
d) Grøn Kirke – Gitte fortalte, at vi pt arbejder på listen med kriterier for at opfylde kravene for at være
Grøn Kirke. Det går godt med den nyligt indførte affaldssortering.
e) Kontaktperson:
Der er kommet nyt lønsystem administreret af KMD. Fremover skal kirkerne også tage erhvervspraktikanter (lovpligtigt). I april får vi det konkrete antal praktikanter at vide.
Jette har haft MUS-samtaler med medarbejderne og fortalte om de enkelte udviklingsmål.
Hun har haft besøg af konsulent fra Miljøhuset, som hjælper os vedr. arbejdsmiljø, herunder har hun og
konsulenten gennemgået sognegården og kirken.
f) Medarbejderrepræsentanten – vi har fået ny kopimaskine, som fungerer supergodt. Vi prøver at vænne
os til den nye kalender.
Pkt. 6 og 7 – Godkendelse og underskrivelse af revisionsprotokollat vedr. regnskab for 2017 samt
Stillingtagen til likvide midlers anbringelse v. Lars Jacobsen (bilag udsendt).
På baggrund af det udsendte materiale og Lars’ korte gennemgang tog Menighedsrådet revisorernes
kommentarer til efterretning. De tildelte enefuldmagter bakker MR fortsat op om som værende en god
løsning.
Vedr. stillingtagen til likvide midlers anbringelse besluttede Menighedsrådet at behandle dette spørgsmål
på januar-mødet hvert år. Pt. er de likvide midler placeret på konti hos hhv. Nordea og Arbejdernes
Landsbank, hvilket anses for at være forsvarligt at fortsætte med.
Pkt. 8 – Visionsmødet 14. april / drøftelse af indhold og forventninger - mål, formål, mission, vision med at
være kirke / vores kirkesyn (program fra forrige visionsmøde samt bilag vedr. befolkningsudvikling
udsendt).
MR havde forberedt sig rigtig godt til dette punkt, og alle bidrog med input og kommentarer, herunder:
Kirkesyn, herunder hvad det vil sige at være kirke, hvad kirken kan bruges til, skal med som
punkt på Visionsdagen, så vi kan få det foldet ud og talt om det. Hvor bredt skal vi bruge kirken, hvad vil vi
bruge kirken til, og hvor mange ressourcer vil vi bruge på det. Vi har begrænsede mængder af ressourcer,
som vi må prioritere i brugen af kirken. Der er mange spændende muligheder i nye tiltag, men samtidig en
ro og forudsigelighed i højmessen. Vi som kirke tilbyder noget særligt, noget der ikke kan afholdes f.eks. i
en sportshal. Vi skal huske, at vi er kirke. Det vi tilbyder, udspringer af, at vi også er kirke. Bøn, salmesang,
forkyndelse, fred og ro og hele atmosfæren i kirken. ”Ingen visioner på Vorherres vegne”. Ordet har lydt i
knap 2000 år, og skal forkyndes på søndage så ret som muligt med et ritual, for det er trygt og godt.
Liturgien giver tryghed, forudsigelighed og ro. Alt det udenom søndagsgudstjenesten bør diskuteres og
godkendes som værende kirke også. Hvad er det, vi kan, og hvad er det, vi gerne vil. Da højmessen er
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meget stram, kan vi give plads til andre gudstjenester til nogle gange om året, gudstjenester, som er
anderledes f.eks. heartfullness og mindfulness. Rummer vi de mennesker, der bor i sognet? – husk at vi skal
have bredden med. Tager vi godt nok imod nye i sognet? Plads til mere rytmisk musik. Højmessen er for
nogle kedelig og bundet, derfor ønskes alternativer. Kirken er til for alle medlemmer, vi skal favne bredt.
Alle sogne tilbyder de samme tiltag, måske kunne vi overveje at tilbyde noget andet. Præsteløftet skal
italesættes og tydeliggøres for alle.
FU aftaler på baggrund af ovenstående det endelig program med Erling Andersen.
Pkt. 9 – Kommende arrangementer:
Nytårskoncert (Ane Marie byder velkommen). Fastelavn 11. februar. Sogneindsamling 11. marts.
Pkt. 10 – Eventuelt.
Intet.

Menighedsrådsmøder i 2018
Dato:
21. februar
21. marts
18. april
16. maj
13. juni
8. august
12. sept.
10. oktober
7. november
5. december

Kaffebrygger:
Axel
Birgitte
Flemming
Grethe
Jette
John
Lars
Lene
Lis
Bent (gløgg og æbleskiver)

Venligst byt internt hvis nødvendigt!
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