
Referat fra ordinært møde i  

Aarhus Domsogns Menighedsråd  

27. oktober 2016 

PHB/US 8/11 2016 

 

Til stede: Ulla Skaarenborg, Eigil Vestergaard, Inge Fogsgaard Degn, Troels Rønsholdt, 

Winnie Hauge, Solveig Eden, Louise Højlund, Tina Brixtofte Andersen, Nanna Esmann 

Behrens, Søren Bo Jensen, Sonja Nyborg Terkelsen, Per Mathiessen 

(medarb.repræsentant), Peter Harring Boll 

 

Afbud fra: Poul Henning Bartholin, Sabine Bech-Hansen, Niels-Peder Gejel, Ilse Winther-

Rasmussen 

 

Under punkt 5 deltog Marianne Langberg og Elisabeth Hammer Præstholm.

1.  (B) Godkendelse af 

dagsorden 

Godkendt med nyt punkt 12: Mødedatoer i 2017 

2.  (B) Godkendelse og 

underskrift af 

protokollen 

Godkendt og underskrevet 

3.  (B) Fremlæggelse 

og godkendelse 

af 3. 

kvartalsrapport 

Fremlæggelse ved Sonja. 
Kvartalsrapporten er tilfredsstillende i betragtning af, at de øgede 
udgifter på kirke- og kirkebygning skyldes reparation og eftersyn 
af de små spir, som stort set er betalt af forsikringen. 
 
Der er indhentet 5 %-midler til eftersyn af hovedspir og borebiller 
samt facaderenovering af Kannikegade. 
 
Salg og tårnadgang i kirken ligger over budgettet. 
 
Menighedsrådet glæder sig over, at medarbejderne har været 
tilbageholdende i forhold til ekstraordinære udgifter i den 
forgangne periode. 
Vi drøftede karakteren af besparelserne i budgettet, og Sonja 
ærgrede sig over, at der ikke har været gennemført fx foredrag 
og andre aktiviteter i efteråret. Tina bemærkede, at der har været 
gennemført aktivitetstilbud på niveau med tidligere, men at det er 
sket med egne kræfter. 
 
Menighedsrådet godkendte kvartalsrapporten og takkede 
kassereren for besværet med at trække økonomien i den rigtige 
retning. 

4.  (B) Godkendelse af 

revideret budget 

Domsognet har fået en ekstrabevilling til køb af de 2 badehuse 
på Aarhus Ø, hvorfor det nye budget skal godkendes og 
indsendes på ny. 
Det reviderede budget blev godkendt. Stempel: Århus 
Domsogns Menighedsråd, CVR-nr. 39752018, Budget 2017, , 
Endelig budget afleveret d. 07-10-2016 13:09 



5.   

Evaluering af 

Domsognets 

kommunikations

strategi 
Kl. 18.45 – ca.19.45 

Marianne Langberg, der har forestået evalueringen sammen 
med Elisabeth Hammer Præstholm og Peter Harring Boll, 
fremlagde. Rapporten var på forhånd udsendt som bilag. 
Gennem interview og spørgeundersøgelse behandles alle trykte 
og digitale medier hver for sig. Hovedkonklusionerne i rapporten 
er:  

- At (domsognet bør) udvikle en overordnet strategi for 
brugen af de forskellige platforme - trykte såvel som 
digitale.  

- Vigtigt at tænke sammenhæng og være bevidst om, hvad 
man bruger det enkelte medie til.  
Alle de mange gode og konkrete idéer fra respondenter 
vil kræve flere ressourcer - derfor må der prioriteres 
iblandt de mange idéer og medier 

 
Der var mulighed for spørgsmål og bemærkninger: 
TR: Der er flere, der savner en gennemgang af 
koncertprogrammet som var i kirkebladet ”Hen over Torvene” 
IFD: Der ligger altid flere forskellige foldere i domkirken, i andre 
kirker er det hele ofte samlet i ét blad. 
SNT: Der mangler flere rådsmedlemmer til dette møde, bl.a. 
præster, og det er godt, at vi ikke skal tage nogen beslutninger i 
aften. 
TR: I gennemgangen af Magasinet savner jeg, at der også har 
været forskellige opfattelser i den oprindelige redaktionsgruppe 
om, hvordan bladets indhold skulle udformes. 
EV: Der er bestemt også mange ældre mennesker, der er på de 
digitale medier. Marianne: Ja, som der står i rapporten, læser de 
ældre både trykte og digitale medier. 
NB: Man bør nok overveje en større differentiering i målgruppe-
begrebet og ikke kun dele folk op i yngre og ældre, evt. 
undersøge forskellige målgrupper nærmere. 
TB: Der er også en dimension i, om vi tænker os som en 
sognekirke eller en katedral, har den diskussion været ført ind i 
interviewene? 
Marianne: Det er en god pointe, som vi ikke har diskuteret så 
meget med folk. 
Louise: Enig, og til den diskussion hører også, om man skal lave 
et magasin som fx stift og provsti også gør. Hvad betyder det 
lokale? 
TB: En anden drøftelse: Er der emner, som vi som kirke kan eller 
bør bringe op, som andre medier ikke gør? 
TR: Man skal passe på ikke at falde på halen for 
ungdomsgruppen i fx et magasin. 
LH: Jeg bemærker også i rapporten, at det er nævnt, at det er 
vigtigt, at der er noget forkyndelse i det, der sendes ud. 
 
Vi drøftede den videre proces. TR foreslog, at FU kommer med 
et oplæg til diskussionen i det nye år. 
 
TB foreslog en intern undersøgelse af, hvad der savnes. 
Gerne spørge hver faggruppe for sig. Udvalget drøfter dette.  
 

6.   Referat fra FU-

mødet 18.10. 
 

Bilag var udsendt. 
I.a.b. 



7.   
Evaluering af 

Ungdomskirken 

Evalueringsrapporten er netop færdiggjort, men ikke rundsendt. 
Menighedsrådet vil blive orienteret på det kommende møde om 
ungdomskirkens fremtid. 

8.   

Evaluering af 

rundvisninger, 

krydstogter og 

åbningstid 2017 

 
Formanden har administrativt besluttet, at de guidede 
krydstogtrundture i sommeren 2017 skal betale kr. 300 mod nu 
kr. 200, og at den øgede indtjening bruges til en længere 
åbningstid på udvalgte dage, hvor der er mange 
krydstogtsgæster. 
 
Guider har fortsat mulighed for at starte byvandringer i 
domkirken gratis (10 – 15 minutter) primært i juli og august. 
 

9.   Orientering om 

provstiets 

flytning til K12 

og økonomien i 

forbindelse med 

ombygning af 1. 

og 2. sal 

Kirkeværgen vil senere fremlægge en tidsplan for ombygningen 
på 1. og 2. sal.  

10.  (B) 

AD FONTES 

bibelen live 

Bibelselskabets stiftsudvalg (via Louise Højlund) har sendt 
forespørgsel om arrangement i domkirken november 2017.  
 
Bilag var udsendt. 
 
Menighedsrådet godkendte, at arrangementet kan afholdes i 
kirken. Spørgsmålet om økonomisk støtte tages der stilling til 
senere (FU) 

11.  (B) 

Julekrybben 

Vi drøftede et evt. tilsagn til årets julekrybbe i Ryesgade - 
arrangeret af en tværkirkelig gruppe i byen. 
 
Der var i første omgang ikke stemning for at støtte en ekstern 
aktivitet, som vi ikke selv deltager i, selvom det samtidig er en 
synlighed af den bibelske fortælling i det offentlige rum. 
SBJ foreslog, at projektet søger om sponsorater hos Aarhus 
Central Food Market. 
 
WH: Kan vi aftale at tage principiel stilling inden næste år, så vi 
opfordres til at undersøge det i år. 
 
SBJ foreslog, at vi støtter med kr. 1000,-  
Dette blev vedtaget af menighedsrådet.  

12.  (B) Mødedatoer i 

2017 

19.1., 23.2., 16.3., 20.4., 18.5., 15.6., 21.9., eller 26.10. og 16.11. 
 

13.   Meddelelser fra:  

 a. Kirkeværge I.a.b. 

 b. Kontaktperson I.a.b. 

 c. Kasserer I.a.b. 



 

d. Udvalg 

Der er netop udsendt referat fra den årlige arbejdsdrøftelse. 
 
SNT: Domkirkens frivillige haf haft et fælles møde med spisning i 
denne uge. Der er udbredt tilfredshed blandt de frivillige med 
tingenes tilstand og fællesskabet. 

 e. Præsterne I.a.b. 

 
f. Børnehaven 

Solveig: Bestyrelsen i børnehaven vil på et tidspunkt drøfte, hvad 
forventningerne er til medlemmet fra menighedsrådet. 

 g. Sct. Clemens 
drengekor  

Deltager bl.a. i allehelgensgudstjeneste 6/11 og har deres egen 
julekoncert d. 20/12. 

 h. Sangkraft I.a.b. 

 i. UngK I.a.b. 

 

j. formanden 

Formand og kasserer har haft et uformelt møde med de nye 
menighedsrådsmedlemmer og suppleanter, som gik godt. 
 
Ulla oplæste en tak fra IFD for modtagelse af buket i forbindelse 
med fødselsdag. 
 
Nanna Behrens har søgt om orlov i tre måneder pga. barsel. 
Anders Viborg indtræder i perioden. 
 
Ulla orienterede om musikudvalgets aftale med konservatoriets 
julekoncert, hvortil de lejer kirken til halv pris. 
 
Aarhus Stifts Menighedsrådsforenings efterårsmøde afholdes på 
Diakonhøjskolen d. 7.11. – man melder sig selv til og betaler 
selv. 
 
Kirkens Korshærs konference. Vi betaler for en deltager. 
 
Folkekirke-info. Eigil sidder i bestyrelsen og træder ud. 
Bestyrelsen henstiller til, at vi finder en ny repræsentant. Ulla 
opfordrede til, at man skriver det på sin ønskeseddel til 
udvalgspost, hvis man er interesseret. 
 
Der er fernisering for de nye billeder fra Overtaci-museet i 
Kannikegade 12 d. 10/11 kl. 12.30 
 
Parkeringspinden ind til P-pladsen bag kirken skal man huske at 
løfte op, både når man kører ind og ud. 
 

14

. 

 Eventuelt SBJ takker for buket i anledning af Inges og hans guldbryllup. 
 
WH: Er der nogen, der ved, hvorfor stiftet har meldt sig ud af 
Folkekirke-info. Vi vil bede PH om en orientering angående dette 
på næste møde. 
 
IFD: Kan ikke komme næste gang og siger tak for samarbejdet 
igennem de sidste år. Ulla takkede Inge på menighedsrådets 
vegne. 
 
TR: Ærgrede sig over, at der er arrangeret koncert i domkirken 
på en mødeaften i menighedsrådet. 
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 Næste møder Plan for de næste MR-møder i forbindelse med at det nye MR 

tiltræder: 

- D. 17.11. planlægges først et kort møde kl. 18-19 med enkelte 

punkter for det afgående menighedsråd og herefter kl. 19-20 

velkomst til de nye med fælles spisning og hyggeligt samvær. 

Herefter holdes konstitueringsmøde i det nye MR kl. 20-21.30.   

- D. 13.12. kl. 16.30-17.30 indkaldes til ekstraordinært MR-møde 

til drøftelse af oplæg om Aarhus Ø forud for møde med provstiet 

i januar. 

 
 
Beslutningsprotokollen kan ses ved henvendelse til kirkekontoret, Kannikegade 12. 
 
 
 

 
Med venlig hilsen 

p.v.a. 
Ulla Skaarenborg 

 
Peter Harring Boll 

sekretær 


