
Kort referat af menighedsrådsmøde 2/3-2020  

1. Meddelelser  

 Budgetudkast er lavet og sendt til bispedømmet, det tager udgangspunkt i 2019, dog 

er der forsøgt sparet lidt på kontorudgifter og forsikringer og andre ting, hvor vi håber, 

at der kan være et lille sparepotentiale 

2. Skole – bod til sommerfest  

 Skolen er ikke glad for tanken om et lotteri, som tidligere overvejet men kan tilbyde 

at kirken har en bod på dette marked. Her kan der fortælles om kirkens aktiviteter for 

børn og unge (og voksne), og her kan der samles ind til sognet. Kirken er også 

velkommen til at lave en indtægtsgivende aktivitet: dåsekast, Det muntre køkken 

(smadre service med en bold), lotteri eller andet og pengene kan fra denne bod gå til 

sognet. 

 MR beslutter ikke at bruge ressourcer på at gå videre med det i denne omgang, dels i 

lyset af hvor lille indkomst der forventes at komme ud af det og dels fordi familierne 

på skolen kender kirken, så der er ikke den store reklamevirkning (det er vigtigere at 

familierne i kirken hører om skolen).  

3. Kirke på Samsø -fremtidsperspektiv i kirke/lokale leje & manglende deltagelse i messer  

 Der kommer næsten ikke folk til Messerne mere og der er et stort ressource forbrug 

både i forhold til præsterne og husleje for kirken.  

 P. Herbert har inviteret de lokale på Samsø til en snak om deres syn på det og for at 

se om der er motivation og interesse for at der skal være kirkelige handlinger der og i 

hvilken form og omfang. Han hører om de har interesse i faktisk at komme til Århus 

og få forbindelse med menigheden her og om det er mere attraktivt at finde måder de 

kan deltage i kirken i Århus på, hvor der er mere liv.  

 Ide om at organisere fest på øen med en af folkekirkerne der, så alle har mulighed for 

at møde hinanden. Dette afventer dog p. Herberts drøftelser (se ovenfor) 

4. Lokaler, skitse for plan for anvendelse til godkendelse  

 Mulige ideer til præsenteret og drøftet, især i forhold til evt. hurtig i ibrugtagelse i 

forhold til sogneundervisning. Menighedsrådet beslutter at lokaleudvalget arbejder 

hastigt videre med disse tanker og fastholder fokus på at lokalerne skal kunne bruges 

multifunktionelt i disse overvejelser og gennem arbejdet.   

 

 


