
 

Til medlemmer af Aarhus Domsogns Menighedsråd, 

kirkeværge og medarbejderrepræsentanten                               Aarhus, den 8/6 2017 

 us/kng 

Der indkaldes herved til møde i Aarhus Domsogns Menighedsråd 

torsdag den 15. juni kl. 18.00 – ca. 21.00.  

Der er spisning fra kl. 17.30. 

OBS: der holdes orienteringsmøde kl. 17.00-17.30 om orgelprojektet.  

August-mødet d. 17.august indledes kl. 16-17.30 med den store rundvisning i kirken og 

over hvælvingerne samt orglet. 

Nanna Esmann Behrens har orlov i 3 måneder og ønsker den forlænget frem til 1.9.2017. 

Anders Viborg er stedfortræder i perioden.  

Afbud fra Paw 

 
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.   Referat fra FU-mødet 6.6. 
 

Bilag er medsendt 
 
  

4.  (B) Godkendelse af 

revisionsprotokollat 

Orientering ved Sonja 

5.   Orientering fra budgetsamråd Herunder bl.a. resultatet af valget af besluttende eller 
orienterende budgetsamråd, oplæg til endelig 
budgetramme, kommunikationsordning, diakonale-
sociale projekt 
Orientering ved Sonja og Ulla 

6.   
Præsternes opgaver 

Præsterne fortæller om deres ”synlige og usynlige” 
arbejde, særlige opgaver og interesser. 
5-10 min pr. præst 

7.   
Orientering om konfirmandhold fra 

Rudolf Steiner Skolen 

Præsterne orienterer om aftalen. 
Sonja orienterer om den nuværende økonomi for 
konfirmanderne og stigningen i udgifterne. Fremtidig 
økonomi skal afklares efterfølgende. 

8.   Årshjul for aktiviteter 
Orientering ved aktivitetsudvalget. 
Bilag medsendt. 



9.   Orientering fra 

menighedsrådsforeningens 

Landsmøde 

Orientering ved Hanne - ca.10 min. 

10.   Forbønsgudstjeneste om ”Fred, 

forsoning og retfærdighed for Israel 

og Palæstina” 

MR´s indstilling til forbønsgudstjenesten ønskes fremlagt. 
Bilag er medsendt. Se FU-referat. 

11.   Meddelelser fra:  

 a. Kirkeværge  

 b. Kontaktperson  

 c. Kasserer  

 d. Udvalg  

 e. Præsterne  

 f. Børnehaven  

 g. Sct. Clemens drengekor   

 h. Sangkraft  

 i. UngK  

 j. Formanden  

12.  Eventuelt  

 
 
Beslutningsprotokollen kan ses ved henvendelse til kirkekontoret, Kannikegade 12. 
 

Afbud bedes meddelt kontoret senest den 14. juni kl. 12 

 
Kl. 17.30 er der spisning, hvorfor det meddeles kontoret – senest onsdag den 14. juni kl. 12, 
hvis indkaldte til mødet kun deltager i selve menighedsrådsmødet. 
 
 

 
Med venlig hilsen 

p.v.a. 
Ulla Skaarenborg 

 
Karin Nyrup Granlie 

Kordegn 


