Vestervang Menighedsråd.
Referat fra ordinært menighedsrådsmøde afholdt onsdag den 16. august 2017.
I mødet deltog:
Michael Hansen, Tove Jensen, Klaus Mærkedahl, Thorben Koed Thomsen,
Gerda Jespersen, Henning Østergaard, Jakob Blans, Jørn Mathiasen, Jannie Mølgaard, Erik Rasmussen, Else
Kruse Schleef, Jørgen Ehlers, Flemming Damgaard.
Afbud fra:

Maria Louise Sønderby Andersen.

Fraværende: Trine Hostrup.

Punkt 109:

Godkendelse af dagsorden:

Godkendt

Punkt 110:

Godkendelse af referat fra MR møde den 14. juni 2017: Godkendt.

Punkt 111:

Nyt fra formanden:
Michael orienterede om:

a)

Vi har modtaget takkekort fra Lene og Ole, Jette og Jakob Blans i anledning af
opmærksomhed fra Vestervang Kirke, ved Jakob svigermors begravelse.

b)

Distriktsforeningen for menighedsråd afholdt møde den 30. juni 2017. Næste
møde den 5.9.2017, og generalforsamling den 22.2.2018.

c)

”Tag med til Folkekirkemødet 2017”. Afholdes i Aarhus den 26. august.
Tilmelding ej nødvendig. Yderligere information på IT skrivebordet.

d)

Thomas Frank er på orlov frem til 01.12.2017. Bjarne Bæk Markussen
vikarierer i perioden.

e)

Else, Klaus, Jørn og Erik deltog i møde den 14. august vedr. valg til
provstiudvalg og stiftsråd. Der skal, som tidligere, vælges 6 personer, og p.t. er
der 6 kandidater. 3 genopstiller og 3 nye blev foreslået. Sidste frist for forslag
til kandidater er den 11. september.

f)

Viborg Domprovsti takkede hjælpere og løbere for indsatsen i forbindelse med
24 timers løbet den 12-13 august.

g)

Michael orienterede om, som tidligere aftalt, at menighedsrådsmøde den 21.
november er flyttet til torsdag, den 23. november.

Punkt 112:

Økonomi v/ Flemming:

Regnskab for første halvår 2017 omdelt, og enkelte udvalgte nøgletal kommenteret. Regnskabet for 1.
halvår 2017 viser et overskud på kr. 19.522,33. Der er dog efterfølgende kommet regninger vedr. 1. halvår
2017, der betyder at resultatet er ca. kr. 0. Der er budgetteret med et overskud for hele året på kr. 50.000,
så vi er ca. kr. 25.000 bagefter. Så vi skal spare hvor der spares kan, og hvad der kan udskydes, må vente til
2018, hvor det forventes at økonomien er bedre. Opstår der et akut behov for anskaffelser /
vedligeholdelse, må vi evt. søge Viborg Domprovsti om midler.
Regnskab for perioden 01.01.2017 – 30.06.2017 godkendt og underskrevet af Michael Hansen, formand,
og Klaus Mærkedahl, kasserer. Flemming sørger for indsendelse til revisor og Viborg Domprovsti.

Klaus og Flemming var 14. august til endeligt budgetsamrådsmøde, vedr. budget 2018. Vi har ansøgt om
beløb til gulvafslibning i præstebolig, maling af stern, tagarbejde og zinkafdækning. Disse beløb er bevilget i
2018. Vores likviditet er fin, så når vi kommer til 2018 kan vi sætte disse vedligeholdelses projekter i gang.
Vi har ansøgt om beløb til køb ny havetraktor og renovering af kirketårn. Disse beløb er IKKE bevilget.
Der blev derudover gjort opmærksom på at Viborg Domprovsti har indkøbt en gasgril, som gerne udlånes.
Desuden har Viborg Domprovsti deres 2 provstiband, som gerne må benyttes.
Punkt 113:

Nyt fra præsterne:

Else orienterede om at der i det kommende sognenyt er en oversigt over den kommende sæsons mange
spændende arrangementer.
De nye hold konfirmander starter konfirmandundervisningen i uge 36. Der afholdes Gospelgudstjeneste
den 12.10.2017, kl. 17.00, v/ konfirmander, Rune Herholt og The Gospel Brothers.
Der afholdes reformations gudstjeneste den 31.10.2017, kl. 17.00, i Viborg Domkirke. Vi afholder vores
egen reformations gudstjeneste i Vestervang Kirke, i f. m. vores BUSK gudstjeneste søndag, den 29.10.2017.
I forhold til årshjul for Gudstjenester i Vestervang Kirke udarbejder Else, forud for næste
menighedsrådsmøde, et forslag ud fra de traditioner der er oparbejdet i løbet af de seneste år, således der
inden første søndag i advent kan sendes en samlet ansøgning til biskoppen om godkendelse af ændringer i
tidspunkt og liturgi for de Gudstjenester, der ikke er søndagshøjmesser.
Morgensang starter tirsdag den 5. september 2017.
Viborg Stift søger en ny stiftspræst for diakoni 90 %, og Houlkær sogn 10 %, som skal udgå fra Houlkær
kirke, og styrke den diakonale indsats i hele stiftet.
Punkt 114:

Nyt fra kontaktperson:

Thorben orienterede om at der er aftalt møde med medarbejderne den 21.09.2017.
Punkt 115:

Nyt fra kirkeværge:

Henning orienterede om at der er risiko for at lamperne (30 stk.) i mødelokalerne falder ned. Henning har
derfor kontaktet firma som hurtigst muligt fremsender tilbud på sikring af lamperne så sagen kan bringes i
orden. Der søges fra 5 % midlerne.
Vestervang klub forespørger om evt. indkøb af nyt AV-udstyr, da det vi har er forældet. Grundet stram
økonomi har vi p.t. ikke midler til indkøb af nyt AV-udstyr.
Punkt 116:

Nyt fra medarbejderrepræsentant:

Jørgen Ehlers orienterede om at medarbejderne har afholdt deres sommerferie, så der er ikke noget nyt.
Punkt 117:

Nyt fra diverse udvalg:

Jannie, sogneudflugtsudvalget: Der er p.t. 22 tilmeldte til sogneudflugten den 27. august. Vi håber på flere
tilmeldinger, og det meddeles til den kommende gudstjeneste.
Jannie, kunstudvalget: Der afholdes fernisering fredag den 8.9.2017, i anledning af kunstner
sammenslutningen ”Rammen” udstiller værker.

Erik, koordinationsudvalget: Arrangement med Nis Boesdal tirsdag den 19.09.2017 kl. 19.30, i Sognegården
ved Domkirken.
Else spurgte om der var fastlagt dato for fest for frivillige. Michael svarede at datoen endnu ikke er fastlagt.
I øvrigt henvises til det kommende sognenyt, hvor der er en udførlig omtale af sæsonens arrangementer.
Punkt 118:

Planlægning af høstgudstjeneste:

Michael Jensen er auktionarius. Michael Hansen kontakter Margit, og spørger om hun vil koordinere
indsamling mm.
Punkt 119:

Orientering fra et landsmøde:

Erik Rasmussen gav en detaljeret beskrivelse af sine oplevelser som deltager i landsmødet for
menighedsråd. Deltager gerne igen næste år.
Punkt 120:

Viborg Stift: Visioner punkt 3, diakoni:

a ) Hvordan kan vi se diakonien i det arbejde vi allerede gør?
Alt hvad der foregår i og ud fra Vestervang Kirke rummer et diakonalt perspektiv. Vi kan ikke få øje på
nogen aktivitet, der ikke rummer et medmenneskeligt perspektiv, ud fra målet om at forkynde Jesus Kristus
som hele verdens frelser.
Vi har forskellige syn på, om diakoni altid skal ledsages af ord. Diskussionen afspejler i sig selv, at forskellige
mennesker har forskellige ressourcer og forskellig måde at lev sit liv på, også i menighedens sammenhæng.
b ) Hvordan ser vi behovet / muligheden for at udvikle diakonien i sognet?
Behovet er stigende i og med at besparelser i kommunal velfærd gør, at det offentliges sikkerhedsnet får
større masker. Vestervang Sogn har altid arbejdet på at tilpasse sig virkeligheden og udvikle nye tilbud til
nyt behov. Især sognemedhjælperstillingen, og den måde indholdet i den har udviklet sig gennem tiden,
imødekommer eksisterende behov, bl.a. gennem ”besøgstjenesten” og ”sol og sommer”. Muligheden
begrænses af ressourcer.
c ) Hvilke samarbejdspartnere kunne vi tænke?
Dem vi allerede har. Viborg Kommune, hjemmepleje, psykiatrien, skoler og institutioner, boligselskabets
medarbejdere og de mange forskellige frivillige kirkelige organisationer – kirkens Korshær, FDF, KFUM og
KFUK, Y’s Men, IM, folkekirkens Nødhjælp, Mission Afrika mfl.
Og selvfølgelig andre sogne bl.a. via Viborg Menighedspleje, herunder aflastnings og vågetjenesten.
d ) Hvordan kan vi inddrage medarbejde og menighed.
Ved fortsat at være et mødested for alle der bor i sognet eller kommer forbi. Et sted hvor der kan dannes
netværk og værn mod ensomhed. Ved at holde os opgaven for øje og opmuntre hinanden.
e ) Hvilke ændringer / tilføjelser har drøftelsen af spørgsmålene givet anledning til, og hvad er vores bud
på en vision?
Vestervangs vision er at fortsætte det gode arbejde. Fortsat arbejde for at være en imødekommende og
åben kirke, der kan rumme både Guds og medmenneskers nærved og nærvær.

At hviske mennesker evangeliet i øret i ord og handling.
At arbejde fordomsfrit for menneskers ligeværd uanset skel.
Alt sammen i besindelse på, at det ikke tilkommer os at bedømme frugterne af arbejdet.
Punkt 121:

Eventuelt:

Tove takkede for opmærksomheden fra Vestervang kirke i anledning af rund fødselsdag og sølvbryllup.

Referent:

Flemming

Referent vedr. punkt 120:

Else.

