
Menighedsrådsmøde d. 9. februar 2017 
afbud: Anders Severinsen, Jesper Hyldahl, Tage Mortensen, Thomas Nielsen 
 
1. Dagsorden: Godkendt. 
 
2. Graverne, Ilse Pedersen og Mona Secher, fortalte om arbejdet på kirkegården, udearealerne og 
graverkontoret. 
 
3. Formanden for Børne-ungeudvalget, Jeanette Rumph, orienterede om udvalgets tanker om 
tilbud til unge i form af unge-gudstjeneste evt. 2 x årlig. JPB anførte, at der på provstiplan er planer 
om at købe Gethsemane Kirke til lignende formål som et samarbejde mlm midtbykirkerne. 
Jeanette retter henvendelse til de involverede sogne for nærmere afklaring. 
 
4. Børne-ungeudvalget ønsker, at konfirmanderne aktiveres mere synligt i indsamlingen til 
Folkekirkens Nødhjælp. Der kan ikke opnås fælles fodslag om at aktivere konfirmanderne, da 
vilkårene for konfirmandforberedelsen er forskellige fra skole til skole. Men der bakkes op om 
indsamlingen og opfordres til deltagelse. 
 
5. Børne-ungeudvalget arrangerer ’Gys-og-gru’-natløb d. 19. maj. Flg. meldte sig som frivillige: 
Steen, Søren Peter, Hanne, Joan, Simon Nielsen, Lissi, Jens Peder.  FDF’erne opfordres til at melde 
sig med et par frivillige. 
 
6. I forb. med Folkekirkens Nødhjælps Landsindsamling har vi tidligere haft en bod med salg af 
blomster, ting mv. Det blev besluttet, at Nørkleklubben kontaktes for medvirken. Er der interesse, 
opstilles en bod. 
 
7. Formanden opfordrede til, at man melder sig som indsamler til landsindsml. d. 12. marts og, at 
man medbringer flere indsamlere.  
 
8. Der er indkaldt til indledende budgetsamråd. Formand og kasserer deltager. 
 
9. Menighedsrådet er medlem af Århus Stifts Menighedsrådsforening. Det er et medlemskab, vi 
ikke bruger til noget. Rådet besluttede at ophæve medlemsskabet. 
 
10. Der skal træffes beslutning om, hvorvidt Kristine Munks Legat, oprettet 1. maj 1664, skal 
ophæves eller bevares. Formanden foreslog, at vi søger legatet ophævet og midlerne (8000,-) 
overført til den lokale menighedspleje. Dette blev besluttet. Dokumentet bevares i 
menighedsrådets arkiv evt. ophængt i en af salene.  
 
11. Folkekirkens Fællesfond og landets stifter har oprettet ’Sjælesorg på Nettet’. Der opfordres til, 
at der sættes link på hjemmesiden. Opfordringen følges.  
 



12.A Kontaktperson, Jann, orienterede om medarbejdermøde d. 17. januar. Ilse er valgt som 
medarbejder repræsentant for det kommende år. Personalehåndbogen er blevet opdateret og 
uddelt til personalet. Den forefindes desuden i samtalerummet. Kontaktpersonen takkede Ilse og 
Jens Peder for det store arbejde. 
 
12.B Der afholdes menighedsrådsudflugt d. 3. sept. og julefrokost d. 1. dec. Udvalget består af: 
Jens Peder, Hanne, Ole. Medarbejderdeltagelse kommer senere. 
 
13. Deltagerne i Provstiudvalgets kursus for nye menighedsrådsmedlemmer orienterede om 
kurset. Udbyttet var godt og positivt.  
 
14. På foranledning af Klosterkirkens brug af sociale medier, debatterede rådet vores egen brug af 
face-book mv. bl.a. i forb. med indsamling. Vi kunne godt tænke os at promovere vores fb lidt 
mere. Kirke-kulturmedarbejderen opfordres til at kontakte onsdagsaviserne i større omfang, når vi 
har både gudstjenester og arrangementer. Mona (graver) foreslog, at der er små-
afstemninger/konkurrencer/kommentarmuligheder på siden, der er målrettet unge. 
 
15. ang. folkekirkens økonomi – udsættes. 
 
16. Meddelelser 
a. Formanden orienterede om formandsmøde i Hansted. Kirkens Korshær takker for 
menighedsrådets medlemskab á 10.000,- Der er generalforsamling i distriktsforeningen d. 16. 
marts.  
b. Jens Peder nævnede, at biskoppens nyhedsbrev vil blive videresendt til menighedsrådet. I det 
sidste brev meddeler biskoppen, at der skal tilgå ham en meddelelse, hvis der ændres i 
højmessens liturgi. Karen meddelte, at der afholdes Skole-kirkesamarb. repræsentantskabsmøde 
d. 17. maj i sognehuset. Jeanette og Karen deltager. Der er musikgudstj. i Tyrsted Kirke langfredag.  
c. Formanden for kirkegårdsudvalget meddelte, at arkitekt Bruno Larsen har givet et overslag på 
istandsættelsen af Tyrsted Kirke på 1,5 mil. Der afholdes 1 års syn d. 21. februar på istandsættelse 
af koret i Tyrsted Kirke. Der afholdes syn i kirkerne d. 5. april.  
d. Formanden for præstegårdsudvalget meddelte, at der er ved opførelsen er søgt og fået 
tilladelse til carport og garage, som kommunen ellers har anført er ulovligt opført.   Der skal være 
syn d. 5. april i præstegård i Sejet og i Sognehuset.  
Inventarlisten er gået tabt og skal rekonstrueres. Kirkeværgen orienterede om varmeapparat-
situationen i sognehuset.  
e. Vidensudvalg: Intet 
f. Aktivitetsudvalget for voksne meddelte, at der er indgået aftale med forfatter Erling Jepsen om 
foredrag d. 16. nov. Jesper er valgt som formand for udvalget. 
Jeanette er valgt som formand for Børne-ungeudvalget. 
g. Kontaktperson: Intet 
h. Kassereren har indkaldt formænd for div. udvalg til møde om kontoplan. Alle er velkomne til at 
deltage.  



i. Kirkeværge: Intet 
j. Personalerepr.: Intet 
k. andre udvalg. Der skal være skærtorsdagsmiddag også i år. Hanne er tovholder. 
 
17. Evt. Joan og Hanne står for kirkefrokost i februar.  
Vores tidl. medlem Helene Hay skal ordineres i Århus Domkirke d. 9. marts. Menighedsrådet vil 
blive repræsenteret.  


