
Referat af menighedsrådsmøde 3/1-2022  
 

1. Meddelelser 

• En dansk seminarist begynder sin praktik hos os i en måned fra dags dato. 

• Kommunen har inviteret til et seminar om multietnicitet og demens.  

• Århus Stift har inviteret til et møde d. 10/1 i Fredenskirken vedr. en international 

gudstjeneste i Århus domkirke, som skal holdes i marts. 

• En gruppe mennesker med relevante uddannelser arbejder på at kunne hjælpe psykisk 

sårbare og udsatte i menigheden.  

 

2. Evaluering af jul og forhold med coronarestriktioner der evt. skal fortsætte/ændres 

Julefejringer blev evalueret og vurderet gået godt. Julestalden uden for kirken blev drøftet – der vil 

blive rettet henvendelse til den gruppe, der er ansvarlig for det med feedback om, at det ville være 

rart, at finde en løsning så jerngitter ikke er for hele tiden næste år.  

Vi har genoptaget billetreservationerne, som fortsætter indtil videre grundet gældende retningslinjer.  

 

3. Forberede MR-valg 

• Der er dannet en valgkommission, og bispekontoret er informeret om navnene på 

kommissionen. Tilsvarende er  antal medlemmer af menighedsråd besluttet at være 12.  

• Valgdato er 3/4. (Der kan også stemmes ved den engelske messe 2/4.) 

• Nuværende menighedsrådsmedlemmer der genopstiller bedes allerede nu skrive en kort 

valgtekst ligesom nye kandidater vil blive bedt om at gøre det.  

• Næste menighedsblad udgives Askeonsdag, hvor der også kan informeres om valget. 

• Valgorientering fra amboen 30/1, valgmøde 6/2 hvor navnelister også er med. Valgstyrrelsen 

bliver spurgt om de kan udarbejde kort skriv med info fra amboen, så det ikke kun 

er ’højkirkemessedeltagerne’ der får information om menighedsrådsvalg, men at vi kan nå 

de aktive kirkegængere lidt bredere.  

• Navnelister med valgbare/stemmeberettigede tilsendes fra bispekontoret og derefter kan 

kandidater og sognemedlemmer på sognekontoret kontrollere om de står registreret, og at de 

betaler kirkeskat. 

• Brevstemmemateriale kan afhentes på sognekontoret fra begyndelsen af marts. 

 

3. Opsummering på workshop om frivillighed og drøftelse af hvordan vi som MR kan bakke 

op, og hvordan der arbejdes videre med det  

• Kort præsentation af enkelte hovedpunkter/overraskende punkter/læringspunkter blev 

gennemgået 

• Det blev drøftet hvordan skal/kan der arbejdes videre med det – i første omgang sker det i et 

midlertidigt udvalg bestående af forretningsudvalget og Line.  

 

4. Mulig nedsættelse af udvalgt til forskønnelse af gård mellem kirke og sognehus. 

Et lille udvalg er nedsat og ser nærmere på dette og præsenterer ide og pris for menighedsråd ved et 

af de førstkommende møder.  

 

5.  Evt. 

• Mulighed for rengøring af de svært tilgængelige områder i kirken (hvælvinger, loft…) 

drøftes og en mulighed for at gøre det undersøges.  

• Den synodale vej skal startes op i menigheden. Der skal vælges en koordinator som 

repræsenterer menigheden og afholdes møder  i kirken for hhv. dansktalende, ikke-

dansktalende og unge mennesker.  


