Menighedsrådsmøde d. 16. maj 2017. Vestervang Menighedsråd.
Tilstede: Michael Hansen, Thorben Koed, Gerda Jespersen, Jannie Mølgaard, Erik
Rasmussen, Tove Jensen, Jakob Blans, Jørn Mathiasen, Flemming Damgaard
(ankom midt i pkt 93), Else Kruse Schleef (ref).
Afbud fra: Jørgen Ehlers, Maria Louise Sønderby Andersen, Trine Hostrup, Henning
Østergaard
Pkt 85 Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
Pkt. 86 Godkendelse af referat fra 20.4.
Godkendt.
Pkt. 87 Nyt fra formanden.
Tak for fødselsdagsgaver.
Inspirationsforum er flyttet til d. 13. juni. Medarbejdere om formiddagen og
menighedsråd om aftenen. Vi laver fælles tilmelding til kirkekontoret, når program
foreligger.
Invitation fra Danmarkssamfundet. Formanden sender invitationen rundt pr mail.
Orientering om nyt fra personregistrering.
Opsamling fra It-skrivebord.
Pkt. 88 Nyt fra præsterne.
Tak til jubelkor for medvirken med salmesang til konfirmationerne,
Der er ønske om dåb 2. Pinsedag i gårdhaven. Else har fremsendt ansøgning
herom, ansøgning er imødekommet af Biskoppen.
Pkt. 89. Nyt fra kontaktperson.
Intet at bemærke.
Pkt. 90 Nyt fra kirkeværge.
Afbud til mødet
Pkt. 91 Nyt fra medarbejderrepræsentant.
Afbud til mødet
Pkt. 92. Nyt fra diverse udvalg
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Tur-retur udvalg: Dato for samvær for menighedsrådsmedlemmer og medarbejdere
med pårørende, søndag d. 20.8. kl. 13.45.
Koordinationsudvalget v. Erik: fællesarrangement med Nis Boesdal 5/12/19.
september, emne: ” Bibelens gode historier”.
Sogneudflugts udvalg: Udvalget har kørt prøvetur, Ørslevkloster har et fint
madpakkehus, hvor der er smukt at spise i godt vejr. Der er en lille gå tur til dette
hus, dette skal oplyses ved tilmelding.
Nørkleklubben strikker dåbsklude. Når der er et lager tages kludene i brug. Der er
forskellige valgmuligheder mht motiv.
Kunstudvalget tager billeder ned d. 6.6. og så kommer egne billeder op. Næste
fernisering 8.9. og 3.11. Nyt medlem til udvalget søges.
Jannie deltager i den kommende ekstraordinær generalforsamling i Vikra, hvor
kirkeradioen nedlægges. Hvis det er muligt ønsker menighedsrådet at bevare
lydfiler fra Vestervang.
Mødestedsudvalget: Aftale med Massoud Foorouzandeh om foredrag til
mødestedsaften d.4.10. Trine planlægger arrangement Mortensaften.
Musikudvalget holder møde med musikfolk fra biblioteket d. 18.5. det først aftalte
septemberarrangement er aflyst.
Menighedsplejen: Trine er valgt som præsterepræsentant, med Maria og Else som
suppleanter.
Debatcaféudvalget er i fuld gang.
Pkt. 93. Viborg Stift; Visioner pkt. 1. Gudstjenesteformer.
ad 1) Hvilkegudstjenesteformer giver (mest) mening hos os.
Højmessen fungerer godt, med de lokale variationer, der er groet frem. Jf
beskrivelse behandlet på menighedsrådsmøde i foråret og lagt på kirkens
hjemmeside. Det er menighedsrådets ønske at salmenr. fortsat annonceres
mundtlig.
Menighedsrådet ønsker en genkendelig gudstjeneste, som er åben i form,
med fortsat mulighed for ændringer og lydhørhed overfor nye forslag.
Samtidig er der ønske om fastholdelse af de gode traditioner for
særgudstjenester f.eks. H3K, fastelavn for børn, BUSK, Kunstgudstjenester,
9 læsninger mm. Samtidig er der også i menighedsrådet ønsker om
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hverdagsgudstjenester for børnefamilier med efterfølgende spisning. Også
her er visionen, at evaluere det eksisterende løbende og turde tænke nyt i
respekt for rammer og ressourcer, så man bevarer kvaliteten i de enkelte
arrangementer og kerneydelser.
ad 2) Hvordan kan vi udvikle musik og salmesang hos os
Ved at fastholde det gode arbejde hermed, som udføres af organist, kor og
en sangglad menighed. Hvor (kirke)årstid og mærkedage afspejles i
musikken.
Der er tradition for et godt miks mellem nyt og gammelt i rytmisk
tonedragt.
Lydhørhed overfor nye forslag også selvom de har været afprøvet før –
f.eks. at stå op under sidste salme.
ad3) Hvordan kan vi arbejde med kirkerummet, så det giver bedre mulighed for forskellige
gudstjenester og kirkelige handlinger.
Der kan anskaffes udstyr til billedvisning og salmetekster i form af projektor
og skærme/ lærred, så det er lettere at vælge at bruge.
Der kan arbejdes med kirkepyntning, så pyntning understreger årstid og
højtid.
Der kan anskaffes scenekasser, så det bliver lettere at se f.eks. optrædende
børn. Til dåb kan der anvendes dåbsklude som gave fra menighed til
dåbsbarn.
ad 4) Hvordan kan vi inddrage medarbejdere og menighed.
Ved at være lydhøre og i løbende dialog. Det kan overvejes at arbejde
med forslag om lægmandslæsere og evt. vejgudstjenester, hvor en vej
indbydes til at være med til forberede gudstjeneste. Præster kan
inddrage konfirmander i praktiske opgaver, så som at bede
indgangsbøn og udgangsbøn, dele salmebøger ud, dele brød ud mm.
Mindre børn f.eks. fra juniorklub kan også tilbydes at hjælpe med til
gudstjeneste.
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Alle deltagere i en gudstjeneste er inddraget i kraft af tilstedeværelse,
der kan være tilbud om yderligere inddragelse, men aldrig krav. Evt
tiltag skal gøre tærsklen til kirken lavere aldrig højere.
Ad 5: Hvilke ændringer / tilføjelser har drøftelsen af spørgsmålene givet anledning til, og hvad er
vores bud på en vision?
Forsøg med kirkepyntning til Pinse: Tove, Jakob og Jannie bevilges
midler til at købe krukker og efter aftale med kirketjenerne at pynte kirken til
gudstjeneste pinsedag.
Der summes videre over de forskellige forslag. Bud på visioner samles, når de
sidste 4 punkter udsendt fra Stiftet er drøftet på de kommende
menighedsrådsmøder, og sendes til Provstiet senest 1. søndag i advent.
Pkt 94 Oplæg til debat, hvordan finder vi frivillige?
Flere fra menighedsrådet deltog i inspirationsaften: ”Styrk det frivillige
engagement i kirken !” arrangeret af Kirkefondet.
Idéer: At prikke folk. Turde komme med direkte opfordringer til engagement og
respektere et nej.
Thorben: Der skal mange håndtag til, i kirkebladet kan vi få frivillige til at skrive;
”hvorfor er jeg frivillig i Vestervang” , så vi udbreder kendskab til, at muligheden
for at være frivillig findes. På hyldeopslag lave opslag for forskellige frivillige
opgaver. Kan evt lægges ud på bordet til kirkekaffe.
Annoncere efter frivillige presse og hjemmeside. Fokus på enkelte arrangementer,
så man ikke forventes at binde sig i en lang periode.
Menighedsrådet ønsker at gøre en indsats for frivillige. Der nedsættes et udvalg
der sammen med sognemedhjælper forbereder tiltag i efteråret og frivilligfest
2018.

Michael og Thorben melder sig til udvalg, tager kontakt til

sognemedhjælper herom. Udvalget kan vokse frit.
Pkt. 95. Økonomi v. Flemming.
Regnskab 2017. Indtil nu er alt ført og der er intet at bemærke.
På maj-mødet med provstiudvalget gjorde menighedsrådet opmærksom på, at et
ikke er muligt fortsat at leve op til visioner og målsætninger, hvis vi fortsat skal
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nedskære og finde yderligere besparelser. Besparelser i 2016 og 2017 har sat sine
spor og menighedsrådet har anmodet om ekstra midler på budget 2018.
Efter tilbagemeldingen fra PU om budget 2018 mødes udvalget, der forberedte
maj-samtale-oplæg, og udarbejder forslag til budget 2018 forud for mødet 14.6.
Pkt. 96 Evt.
Michael: Der søges flere hjælpere til gøglerdag. Ring gerne til Margit og meld dig til
en tjans.

5

