Vestervang Menighedsråd.
Referat fra ordinært menighedsrådsmøde afholdt onsdag, den 14. juni 2017.
I mødet deltog:
Michael Hansen, Tove Jensen, Klaus Mærkedahl, Thorben Koed Thomsen, Gerda
Jespersen, Henning Østergaard, Jakob Blans, Jørn Mathiasen, Jannie Mølgaard, Else
Kruse Schleef, Maria Louise Sønderby Andersen, Jørgen Ehlers, Flemming Damgaard.
Afbud fra: Erik Rasmussen.
Fraværende: Trine Hostrup.

Punkt 97: Godkendelse af dagsorden:
Godkendt, med bemærkning om at ordet ”revideret” slettes i punkt 98.
Punkt 98: Godkendelse af referat fra MR møde den 16. maj:
Godkendt.
Punkt 99: Nyt fra formanden:
A ) Vi har modtaget indbydelse fra ”Danmarks-samfundet”. Tilmelding unødvendig,
interesserede møder bare op.
B ) Lørdag, den 17. juni kl. 19.00 afholdes der koncert med reformationsmusik i
Vestervang Kirke. Gratis adgang for personale og medlemmer af Vestervang
Menighedsråd med ledsager.
C ) Folkekirkens Nødhjælp har fremsendt folderen ”Lad livet gå videre når du er gået
bort”. Der var markant flertal for at lægge folderen frem på hylden i kirkens lokaler.
Flemming sørger for dette.
D ) Den 6. juni havde Margit indbudt til inspirationsmøde for besøgsvenner. Michael
var inviteret, og udtrykte på menighedsrådets vegne en stor tak til vores store skare
af frivillige, og lagde op til debat om hvordan vi fastholder dem vi har, og får hvervet
endnu flere. Alt i alt en livlig debat og snak om besøgsvennernes oplevelser. Et rigtig
godt arrangement.

E ) Viborg Domprovsti havde indbudt til inspirationsforum den 12. juni. For ansatte
om formiddagen, og for menighedsråd og præster om aftenen. Et godt initiativ, og
stor tilfredshed med arrangementet.
F ) Den 17. maj blev der afholdt evalueringsmøde af ”samarbejdstiltag i Vestervang
Sogn”. Der henvises til referatet som fremsendes til alle medlemmer af Vestervang
Menighedsråd. Proceduren betragtes nu som afsluttet.
G ) Der blev afholdt provstesyn af kirkebygninger og præstebolig den 30. maj. Der
henvises til det fremsendte notat, samt punkt 100.
H ) Den 18. juni kl. 10.30 afholdes der Gudstjeneste i teltet på plænen. Der er
efterfølgende gøglerdag. Der er brug for hjælpere i tidsrummet fra kl. 8.30 til kl.
11.30. Tilmelding til kirkekontoret, eller Margit Rossmeisl.
Punkt 100: Økonomi v/ Flemming:
Regnskabet 2017, kører uden de helt store anmærkninger. Regnskab for første
halvår 2017 gennemgås ved næste MR møde.
Der har været afholdt Provstesyn af kirkebygninger og præstebolig. I henhold til de
ting der skal udbedres jf. provstesynet, og set i relation til vores meget stramme
økonomi i år, er vi i gang med at udfærdige 4 ansøgninger til Viborg Domprovsti. Vi
søger fra 5 % midlerne, og søger om:
kr. 15.000 Til tagarbejde.
kr. 26.000 Til malerarbejde, udvendig træbeklædning på Kirken.
kr. 24.500

Til malerarbejde og gulvafslibning i præsteboligen.

kr. 45.000

Til zinkafdækning på alt 9 stræbepiller.

Ansøgningerne afsendes i denne uge. Der søges om tilskud fra 5 % midlerne, således
at vi hurtigst muligt kan få bragt tingene i orden, helst i 2017.
Punkt 101: Godkendelse af afleveret budget 2018:
Separat referat underskrevet. Budget 2018, tidsstemplet: 14-06-2017, 13.07,
godkendt. Der budgetteres med et nulresultat
Punkt 102: Nyt fra præsterne:

Else har talt med Vestervang Skole, og for så vidt angår konfirmandforberedelsen
2017/2018, gælder samme gode aftale som i 2016/2017. Der er stor tilfredshed med
denne aftale.
Der er aftalt gospeldag torsdag d. 12.10.2017 over middag, med efterfølgende
Gospelgudstjeneste kl. 17.00
Vedr. minikonfirmander i den kommende sæson: Maria oplyste, at
minikonfirmanderne opdeles i to hold, et hold for piger og et hold for drenge. Der
undervises med temaet ”Narnia”, et eventyrland med kristne fortællinger.
Minikonfirmander tager til Århus Teater den 10.01.2018, og ser teater forestillingen
”Narnia”.
Punkt 103: Nyt fra kontaktperson:
Thorben omtalte evalueringsmødet som blev afholdt 17. maj 2017, se punkt 99, F.
Punkt 104: Nyt fra kirkeværge:
Henning orienterede om provstesynet den 30. maj, se punkt 100. Det blev
bemærket, at i forhold til provstesynet fra 2013, er hovedparten af tingene udført.
Punkt 105: Nyt fra medarbejder repræsentant:
Jørgen Ehlers orienterede om at der er indkøbt 3 eksemplarer af kirkesangbogen
som lige er udkommet. Else, Maria og Jørgen har hver et eksemplar liggende. Jørgen
anmodede om nedsættelse af et udvalg. Der var opbakning til forslaget. Udvalget
består af: Jørgen, Else, Maria, Trine, Gerda og Tove, samt kirkesangerne, såfremt de
er interesserede. Udvalget skal tage stilling til evt. yderligere indkøb af
Kirkesangbogen, og valg af salmer fra kirkesangbogen til Gudstjenesterne mm. Der
er aftalt møde den 17. september kl. 17.00.
Punkt 106: Nyt fra diverse udvalg:
a ) Jannie informerede om nedlæggelsen af Viborg Kirkeradio. Der henvises til
referat vedr. dette.
B ) Klaus omdelte indbydelse fra tur – retur udvalget. Der indbydes til
samvær(d)sdag, søndag den 20. august.

C ) Else, mødestedsudvalget, orienterede om at program for den kommende sæson
er under udfærdigelse.
D ) Jubilæumsudvalget orienterede om at Biskoppen spørges om han vil prædike til
vores jubilæumsgudstjeneste i 2020.
E ) Jannie, kunstudvalget, orienterede om at det nu er kirkens egne billeder som er
hængt op i galleri gangen. Fernisering 6. september i anledning af at
kunstnersammenslutningen ”Rammen” udstiller værker.
F ) Udvalget vedr. kirkepyntning fik stor ros for pyntning af kirken til pinse. Dog var
der også kritik af pyntningen, især i forhold til højden.
G ) Else spurgte vedr. projektet Musik og tro (jf. punkt 60, B, fra MR mødet den 16.
marts 2017). Jannie oplyste at hun ikke har hørt noget nyt, og at hun følger op på
sagen, og giver besked til Else, (Mødestedsudvalget), når hun hører nyt.
I ) Der er planlagt høstgudstjeneste den 17. september 2017. Det tages med som et
særskilt punkt på det kommende menighedsrådsmøde, idet der skal findes en ny
koordinator og ny auktionarius.
Punkt 107: Viborg Stift, visioner, punkt 2, undervisning:
A ) Kan vi som menighedsråd gøre mere for at opmuntre til dåbsoplæring i hjemmet?
God samtale om hvad menighedsrådet gør herfor, og opmærksomhed på, at dette
har kvalitet og skal værnes om. Menighedsrådet ønsker, at Vestervang Kirke skal
kendetegnes ved stor imødekommenhed over for dåbsforældre og dåbsfølge, sådan
at man bliver vel modtaget til Gudstjenester og andre arrangementer.
Menighedrådet sender via kordegn dåbshilsener ud ved 1, 2, 3 og 4 års dåbsdag, der
arrangeres BUSK-gudstjeneste sidste søndag i oktober med særlig invitation til 5 års
dåbsjubilarer. Ved dåb får dåbsbarnet en børnebibel af Menighedsrådet, og der
laves fadderbreve til faddere.
B ) Hvilke arrangementer kan vi lave for at støtte hjemmenes dåbsoplæring?
Hvad har vi allerede: babysalmesang, kom og syng, juniorklub, familiegudstjenester,
gudstjenester for skoler og institutioner i forbindelse med jul og påske. Kirkelig
undervisning af juniorkonfirmander og konfirmander, juniorklubber og børnekor.
”Kirke for dig” – børnepasning under prædikenen. Godt samarbejde med skole og

institutioner. Gode samtaler om tro og eksistens forud for barnedåb og i andre
situationer hvor sognets beboere beder om samtaler med kirkens præster.
Er der noget vi mangler?
Forslag om kirkelig voksenundervisning / katekumenat/studiekreds – tilbud til
dåbsforældre og konfirmandforældre evt. i samarbejde med andre by-sogne? - vi ser
frem til gode forslag fra undervisningsudvalget. Evt. flere Gudstjenester på
hverdage, målrettet børnefamilier?
C ) Hvordan kan vi inddrage medarbejdere og menighed?
Ved at fastholde imødekommenhed og hjemlighed over for børnefamilier, både ved
dåb og andre arrangementer. Fastholde højmessen som stedet for juniorkonfirmand
afslutninger. Fælles kirkefrokost. Morgensang som mødested mellem unge og
ændre.
D ) Hvilke ændringer / tilføjelser har drøftelsen af spørgsmålene givet anledning til,
og hvad er vores bud på en vision?
Vestervangs vision er fortsat at være medarbejdere på sognebørnenes glæde og
dåbsoplæring. At man udbreder det glædelige budskab ved at danne rammer og
give lejlighed til fællesskab, samtale og eftertange om tro og tvivl. At hviske
mennesker evangeliet i øret og fordomsfrit lytte til hinanden.
Punkt 108: Evt.
Referent:

Flemming

