
 

Til medlemmer af Aarhus Domsogns Menighedsråd, 

kirkeværge og medarbejderrepræsentanten                               Aarhus, den 14.10. 2021 

 us/jpc 

Der indkaldes herved til møde i Aarhus Domsogns Menighedsråd 

torsdag den 28. oktober kl. 18.00.  

Der er spisning kl. 17.45-18.15 for både medlemmer og stedfortrædere. 

OBS 

Der er introduktion til DAPén, Folkekirkens digitale arbejdsplads, ved Anne Marie kl. 

17.00-17.45. Spisning kl. 17.45.   

Der er lukket møde efter det ordinære møde. 

Stedfortræderne bedes tilmelde sig spisning og møde. 

 

 
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 af referat fra sidste 
MR-møde 

Referatet godkendes. 
Underskrives digitalt. 

3.   Meddelelser fra kirkeværgen  

4.  (B) Eventuelle beslutningspunkter fra 
kirkeværgen 

 

5.   Stillerumsprojektet Orientering ved Søren Bo og Henrik. 

6.   Referat fra FU-mødet 12.10. 
 

Se bilag  

7.   Sagsforvaltning Se udsendt mail fra Henrik 

8.   Provstesyn Kystvejen 47 Orientering ved Winni 

9.  (B) Alkoholfri vin til nadver Se bilag 
Præsterne orienterer. 
MR beslutter 

10.  (B) Ny elektronisk kirkekalender Ulla og HH orienterer 
MR beslutter 

11.  (B) Medlem af Sangskrafts bestyrelse MR skal vælge et medlem 



12.  (B) Kommunikationsudvalg Skal MR have et kommunikationsudvalg? 
Se FU-referat og bilag 

13.  (B) Henvendelser  

14.   Emner for drøftelser i MR Ideer fra MR??? 
 

15. j  Meddelelser fra:  

 a. Kontaktpersoner  

 b. Kasserer  

 c. Udvalg  

 d. Præsterne  

 e. Sct. Clemens drengekor   

 f. Sangkraft  

 g. Badehuset  

 h. UngK  

 i. Personale  

 j. Formanden  

15.   Næste møde  
18.11, hvor MR skal konstituere sig 

16. (B) MR-møder i 2022 
Se FU-referatet 

17.  Eventuelt  

18. (B) Godkendelse af 
beslutningsprotokol 

Protokollen læses op og godkendes. 
Underskrives digitalt. 

 

 
 
Afbud bedes meddelt kontoret senest onsdag den 27. oktober kl. 12 til  
aarhusdom.sogn@km.dk og til Sonja sonjamnyborg@aarhusdomkirke.dk 

 
 
Der skal gives besked senest onsdag den 27. oktober kl. 12, hvis man kun deltager i selve 
menighedsrådsmødet. 
 

Med venlig hilsen 
 

Ulla Skaarenborg 
 

Jannie Platz Christensen 
Kordegn 
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