
 

 

Til medlemmer af Aarhus Domsogns Menighedsråd, 

kirkeværge og medarbejderrepræsentanten                              Aarhus, den 13/2 2014 

 pb/kny 

Der indkaldes herved til møde i Aarhus Domsogns Menighedsråd 

torsdag den 20. februar kl. 19.00 – ca. 21.30 
 
 
Som en katedral af tiden og i tiden vil vi 
• stræbe efter den ypperste formidling af kristendom, musik, livsoplysning, kunst- og kulturhistorie. 
• skabe rammerne for et levende og rummeligt fællesskab, så kirken er et godt sted at komme. 
• udvide samarbejdet med institutioner og enkeltpersoner 
• være tydelige i folks bevidsthed og udbrede kendskabet til gudstjenester og aktiviteter i Domkirken ved 

at kommunikere dristigt på moderne betingelser. 
 

Dagsorden 
(B) = beslutningspunkt 

1.  (B) Godkendelse af dagsorden  

2.  (B) Godkendelse og underskrift af 
protokollen 

 

3.   Orientering om koncertprogram i 
den kommende tid  
v/ Kristian Krogsøe og Carsten Seyer-Hansen. 

 

4.   Lys på domkirken 
Menighedsrådet har fået et tilbud om (delvis) 
sponsorering af en belysning af kirken. 
Punktet er orienterende, og en eventuel 
beslutning vil blive inddraget i punkt 5. 

 

5.  (B) Visioner ”Kirkens rum” 
Prioritering af tiltag, vi vil arbejde videre med 
(Bilag følger) 

 

6.  (B) Den digitale arbejdsplads (DAP) 
Ønsker menighedsrådet at udvide brugen af 
mulighederne på DAP til arkiv, fælles 
kalender, beskeder og debat? 

 

7.  (B) Sognemedarbejder-puljen. 
Forslag fra Formidlingsudvalget om at 
konvertere et beløb fra puljen til produktion af 
en ”app” om domkirken. 

 

8.  (B) Ansøgning om honorering af 
journalistisk medarbejder til 
Domkirkens magasin 

- fra redaktionen 

 

9.  (B) Ny sognegård  



10.  (B) Forslag til regulativ for brug af 
mødelokaler i sognegården i 
Kannikegade 
(Bilag følger) 

 

11.  (B) 2017. 
Drøftelse og evt. beslutning vedr. 
menighedsrådets engagement i kulturby-året 
og fejringen af reformationsjubilæum 

 

12.  (B) Ansøgning om udtræden som 
stedfortræder - Jesper Mønsted. 

 

13.   Meddelelser fra:  

 a. Kirkeværge  

 b. Kontaktperson  

 c. Kasserer  

 d. Udvalg  

 e. Præsterne  

 f. Børnehaven  

 g. Sct. Clemens drengekor   

 h. Sangkraft  

 i. formanden  

14.  Eventuelt  

15.  Næste møde  

 
Der indkaldes til et lukket møde efter det ordinære menighedsrådsmøde (særskilt dagsorden 
udsendes) 
 
 
Beslutningsprotokollen kan ses ved henvendelse til kirkekontoret, Skolegade 17. 
 
Afbud bedes meddelt kontoret senest den 19. februar kl. 12 
 
Kl. 18.30 serveres et let måltid, hvorfor det meddeles kontoret – senest onsdag den 19. 
februar kl. 12, - hvis indkaldte til mødet kun deltager i selve menighedsrådsmødet. 
 
 
 

Med venlig hilsen 
p.v.a. 

Peter Harring Boll 
 

Karin Nyrup Granlie 
Kordegn 
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