
Kort Referat af menighedsrådsmøde 2/12-2019  
1. Meddelelser 

Kirketorvet, opfølgning fra sidst. Der er ca. 6 kirker i Århus, der allerede har givet tilsagn om deltagelse. 

Menigheden skal bidrage med frivillige til projektet, når det starter. Næste møde angående dette afholdes i 

januar 
 

2. Beslutning om støtteanmodning til Solidarity project 
Målet med projektet på Kærshovedgård er at vise, at vi er som dem – ligeværdige mennesker og det foregår 

ved at lave aktiviteter for beboerne. Deltagerne kommer fra hele byen.  Der samarbejdes med Røde Kors, da 

Kærshovedgård ellers er utilgængeligt for offentligheden. Caritas støtter med et årligt beløb. De kræver, at 

den lokale menighed støtter med 10 % af udgifterne.  

Menighedsrådet foreslår en dørkollekt til at skaffe pengene. Ugen før kollekten adviseres menigheden via 

bekendtgørelserne om den kommende dørkollekt, så de kan tage penge med ugen efter. Søndag 15/12 vælges 

som dag for dørkollekten.  
 

3. Opsamling på ideer til mulige frivillige opgaver i menigheden 
Der vil blive udarbejdet en blanket med en række muligheder for frivilligt arbejde i og omkring menigheden. 

Der kan så udfyldes opgaver, som de enkelte medlemmer af menigheden gerne vil og kan løse enten nu eller 

senere. Dette arbejde vil blive forsøgt udført hurtigst muligt, så blanketterne kan deles ud og nye frivillige 

forhåbentlig kan få en god rolle i menigheden snarest.  

 

4. Politik/Håndtering af utilpassede unge, der kommer i kirken og forstyrrer. 

Politiet anbefaler os, at det skal gøres klart, at banden er totalt uønsket hos os. Man må altså ikke være 

eftergivende mod dem eller lade dem få lov at være i kirken. Hvis de ikke forlader kirken ved bortvisningen, 

skal politiet tilkaldes. 
 

Vi beslutter, at opfordre til at lokale kirkegængere står sammen om at bede dem om at gå, hvis de kommer ind 

i kirken - og at politiet kontaktes hver gang, der er optræk til ballade  
 

5. Alarmsystemer – hvad er muligt og beslutter vi? 

Der skal kameraer op nede ved døren til våbenhus, i våbenhuset, kirkerum med udsyn til Tabernaklet og 

orgel, samt i sakristiet. Derudover sættes et udendørs kamera op, der kigger indefra gården og ud mod 

gitteret. Kun sognepræst og menighedsrådsformanden må få adgang til disken med optagelserne, og kun 

såfremt der er anledning til det. Prisen for indkøbet må ikke overstige ca. 10.000,-. Mulighederne vil blive 

undersøgt nærmere. Det er et ønske, at systemet er indkøbt og monteret inden for en måned fra dags dato, 

såfremt det er muligt. Vi ønsker pt ikke alarmer. 

 


