
 

Til medlemmer af Aarhus Domsogns Menighedsråd, 

kirkeværge og medarbejderrepræsentanten                               Aarhus, den 13.9. 2018 

 us/jpc 

Der indkaldes herved til møde i Aarhus Domsogns Menighedsråd 

torsdag den 20. september kl. 17.30 – ca. 21.00. Der er spisning kl. 17.30. Mødet foregår i 

konfirmandlokalet på 1. sal. 

OBS 

Kl. 16.00-16.30 Astrid fortæller om Folkekirkens Familiestøtte  

Kl. 16.30 – 17.30 Kristian og Carsten fortæller om domkirkens musik- og korprofil og om 

de kommende 2 år uden hovedorglet 

OBS OBS 

Der er kort lukket møde efter det ordinære møde  

Afbud fra Karte, 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 11.9. 
 

Bilag er medsendt.  

4.  (B) Regnskab 2017 og protokollat 

godkendes 

Regnskab medsendes. 

5.  (B) Brug af Den nye Aftale Præsterne beder om at måtte spørge biskoppen om lov 
til engang imellem at benytte Den nye Aftale. 

6.  (B) Placering af meddelelser under 

højmessen 

Præsterne foreslår, at meddelelser ikke gives lige efter 
prædiken, men evt. flyttes til før udgangsbønnen og 
ønsker MR opbakning hertil.  

7.  (B) Kunstudvalgets opgaver og 

kompetencer 

Udkast til beslutning er medsendt 

8.  (B) Nedlæggelse af Folkekirkeinfo Det er besluttet at nedlægge Folkekirkeinfo. MR skal 
godkende beslutningen og fordelingen af overskud. 
Bilag er medsendt. 

9.   Orientering om Aarhus Ø Udvalget fremlægger nyt. 



10.  (B) Henvendelser om arrangementer i 

kirken 

Oversigt over henvendelser er udsendt 

11. j  Meddelelser fra:  

 a. Kirkeværge  

 b. Kontaktperson  

 c. Kasserer  

 d. Udvalg  

 e. Præsterne  

 f. Børnehaven  

 g. Sct. Clemens drengekor   

 h. Sangkraft  

 i. UngK  

 j. Personale  

 k. Formanden  

12.   

Næste møde  

D. 25.10. kl. 17-17.30 mødes vi i kirken (ind af 
præstedøren) til demonstration af muligheder for mobil 
belysning i romanske kapel og stillerum.  
Kl.18.15-19.15 oplæg ved Shahla om Ø-projektet, 
spørgsmål og drøftelser.  
Herefter ordinært møde. 

13.  Eventuelt  

 
 
Beslutningsprotokollen kan ses ved henvendelse til kirkekontoret, Kannikegade 12. 
 

Afbud bedes meddelt kontoret senest onsdag den 19. september kl. 12 

 
Kl. 17.30 er der spisning, hvorfor det meddeles kontoret – senest onsdag den 19. september 
kl. 12, hvis indkaldte til mødet kun deltager i selve menighedsrådsmødet. 
 
 

 
Med venlig hilsen 

 
Ulla Skaarenborg 

 
Jannie Platz Christensen 

Kordegn 


