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Dagsorden: 

Emne  Referat Ansvarlig og 
deadline 

1. Godkendelse af 

dagsorden 

Dette referat underskrives ved næste møde, grundet 
online møde i forbindelse med Corona-lockdown. 

 

2. (DB) Opfølgning på 

opgaver fra sidste 

møde 

Menighedsrådet ønsker bjælke på hjemmeside til 
protokoller og bilag. Under driftsudvalgsmødet blev det 
besluttet at have et åbent sted på hjemmesiden, hvor alle 
kan se bilag og protokoller. Vi kan have et sted på 
hjemmesiden eller dab, hvor vi ligger ting fra lukkede 
punkter.  
Arkivering af bilag til lukkede punkter 

Heidi 
Heidi 
 
Kåre arkiverer 
på dab 

3. (I) Orientering fra  

a) Formanden 

b) Kasserer 

c) Kontaktperson 

d) Præster 

e) Kirkeværge 

f) Medarb. rep. 

Orientering formand: 
● Der er et webinar, der hedder ”ny i 

menighedsrådet”, som er meget godt og 

anbefalet til nye medlemmer.  

● Referatet skal også ligge i våbenhuset. Graver og 

kordegn lægger protokollen ud i kirkerne.  

● Kommunen var glad over saglig indstilling i 

forhold til privat vej. 

● Der er kurser i forhold til 

menighedsrådsmedlemmer, som findes på den 

digitale arbejdsplads. 

 
Orientering fra kasserer:  
Regnskab færdiggøres og er med på menighedsrådsmøde 
i marts. Gravstedsaftaler er gennemgået, og på nogle af 
dem er der opkrævet for meget betaling. Det drejer sig 
om sammenlagt 10-15.000 kroner.  
 
Orientering fra kontaktperson:  

 

I – Informationspunkt 

D - Drøftelsespunkt 

B - Beslutningspunkt 



Der er meget opmærksomhed på corona. Så vidt muligt 
sendes medarbejdere hjem. Medarbejdere sidder på 
forskellige kontorer for at begrænse risikoen for smitte. 
De medarbejdere som sidder på kirkekontoret sidder med 
afstand. 
 
Orientering præster:  

● Konfirmationer er rykket til 12. juni, 14. august og 

15. august. Marie Louise holder kontakt til 

konfirmander på Teams, forældre er meget 

forstående. Normalt er der klare rammer for 

konfirmationer, men det er umuligt i forhold til 

corona at vide regler for gæster mm.  

● Kirken er begyndt på 30 minutters gudstjenester, 

som hænger sammen og ikke virker for korte. Der 

er plads til prædiken, evangelie og salmer, som 

kirkesangeren synger. 

● Sigrid og Henrik har valgt nye salmer, som de 

indspiller og lægger på Facebook. Til 

gudstjenesten vil der også være flere nye salmer.  

● Marie Louise er hjemme for, at der ikke er for 

mange der samles i sognegården.  

● Der var onlineforedrag med Mette Nybro, hvor 

der var over 200 til stede. Man når meget 

bredere ud med onlineforedrag, og der var folk 

fra Skæring, Skagen og mange andre steder uden 

fra Lisbjerg. Marie Louise havde købt 

annonceplads på Facebook for et par hundrede 

kroner.  

● Babysalmesang har indtil videre 21 tilmeldinger. 

Charlotte sidder ved sognegården. 

Fastelavnsposer og valentinsposer er blevet en 

stor succes. Der er over hundrede, der modtager 

poserne, så det kommer til at koste ekstra.  

● Da poserne blev udsendt, blev Charlotte 

opmærksom på, at der var flere, der havde behov 

for at tale om ensomhed. Charlotte kunne godt 

tænke sig mere støtte og mødesteder i forhold til 

ensomhed.  

● Planlægning af indsatser ligger lidt slumrende i 

forhold til, at vi ikke kan lave et opstartsmøde pga 

forsamlingsforbud under corona.  

● Kommunen har kig på mødesteder for folk, der 

kan mødes i Lisbjerg. 

 

Medarbejderrepræsentant: 



Kunne godt tænke sig samtaler om, hvordan det går med 
trivsel under corona.  

4. (D) Nye p-pladser til 

kirken 

- KR (se bilag) 

Forslag om at placere p-pladser ved siden af Rønnebo, 
som både kan bruges til kirken, skovgæster og Rønnebo.  
Fordele: Flere kan bruge p-pladser i dagligdagen. P-
pladser vil være billigere at anlægge end, hvis 
graverboligen nedlægges og bliver til p-pladser. Naboer til 
graverbolig føler, at biler fylder meget, når der er 
arrangementer ved kirken. 
 
Ulemper: Der kan være udfordringer i forhold til 
samarbejde, og kommunen ejer grunden. Det vil kræve 
samarbejde i forhold til at finansiere. Marken kan også 
være reserveret til kirkegård, når Lisbjerg vokser. 
Der er risiko for, at det bliver skovens parkeringsplads i 
stedet for kirkens.  
Beslutning: Kåre undersøger ved kommunen, om p-
pladser ved Rønnebo er en mulighed. 

Kåre kontakter 
Aarhus 
Kommune 

5. (IDB) 

Radiogudstjeneste 

den 13. juni i Lisbjerg 

– MLLW  

DR vil gerne lave radiogudstjeneste den 29. august. Det 
indebærer, at det skal være klokken 10.  
Menighedsrådet synes, at det er en god ide.  

 

6. (I) Årshjul 

- MLLW (se bilag) 

Marie Louise har lavet et årshjul, hvor man kan følge en 
række forskellige aktiviteter et sted. Årshjulet er et 
arbejdsredskab, så der ikke er for mange ting oveni 
hinanden, men aktiviteter bliver spredt ud over året. I 
kalenderen lægges også ting ind, der sker i byen, så folk 
ikke skal vælge om de fx vil til byfest eller et arrangement 
i kirken. Den kan også sættes op på kirkekontoret, så folk 
kan følge årshjulet. Det er vigtigt, at kalenderen let kan 
deles. Forslag om at kalenderen laves i Google Sheet og 
deles.  

Marie Louise 
laver kalender i 
Google Sheet. 

7. (IDB) Brug af Tuc Tuc 

sammen med Elev 

Kirke. Nedsættelse af 

udvalg – MLLW (se 

bilag) 

Elev Menighedsråd køber Tuc Tuc, som de kan bruge til 
arrangementer. De har fået midler fra sognet. De vil 
gerne samarbejde om, hvordan Tuc Tucen kan bruges. 
Charlotte og Marie Louise tænker, at Tuc Tuc måske kan 
bruges som kaffevogn under pinsegudstjeneste. Den kan 
bruges som kirken på hjul og gøre kirken mere synlig. 
Boris og måske frivillige kan være med til, hvordan man 
kan bruge Tuc Tuc. Den kan måske bruges til at give gratis 
kaffe til byfester.  

Marie Louise, 
Charlotte og 
Boris kigger på 
muligheder ved 
Tuc Tuc. 

8. (IDB) Indstilling vedr. 

rådgivningsaftale i 

forbindelse med 

genopretning af 

sydvendt dige ved 

Arkitekt Hans Lund har set på kirkediget. Diget trænger til 
at blive forbedret, og sten risikerer at skride ud. 
Provstiudvalget har bevilliget 455.000 til at reparere 
kirkediget. Anbefaling er at indgå aftale med Hans Lund 
om at stå for processen. Herefter indhentes to tilbud om 
at istandsætte det sydvendte dige. Forslaget vedtages. 
 

BS 



Lisbjerg Kirkegård – 

BS (se bilag) 

9. (I) Orientering fra 

møde i 

Driftsudvalget den 

27. 1. 21. 

- Status vedr. anlægs- 

bevillinger 2020. 

- Status vedr. anlægs- 

bevillinger 2021. 

- Status vedr. 

ejendommen på 

Marie Belows Vej 14. 

– BS 

Der er anlægspulje på 200.000 til nyt lydanlæg i Skejby 
Kirke. Der arbejdes på nyt lydanlæg og videoudstyr til 
Lisbjerg Kirke også. Der skal holdes møde med 
Nationalmødet, stiftet og udbyder i forhold til, hvordan 
opgaven kan løses.  
Biskoppen har givet lov til 11 rytmiske gudstjenester og 
støtte på cirka 75.000 til gudstjenesterne.  
Kirken har fået 350.000 til anden etape af Lisbjerg 
Kirkegård. Der laves rådgivningsaftale med arkitekt. 
Graverfaciliteter skal renoveres. Der er pladsmangel, og 
bygningerne er nedslidt. Der er afsat 1,6 mio. koner. 
Kapellet har ikke været brugt i seks år. Det skal i stedet 
gerne ændres til mødelokale, hvor man fx kan klæde om i 
forbindelse med koncerter og kirkelige arrangementer. 
Samtidig vil det give bedre toiletforhold omkring kirken.  
 
Der er afsat 7. mio. kroner til nyt kirkecenter.  
 
Den tidligere præstebolig på Marie Belows Vej skal sættes 
til salg senest ved slutningen af maj. Menighedsrådet har 
lånt fem mio. kroner til at købe ny præstebolig i Skejby, 
og de skal dækkes ved salget af Marie Belows Vej. Det er 
vigtigt at få solgt så hurtigt som muligt for at begrænse 
udgifter ved liggetid.  
 
Marie Louise har spurgt om ekstern hjælp til 
kommunikation på sociale medier ved 
studentermedhjælper. I første omgang spørger vi Brian 
Ørnbøl om gode råd. Charlotte mener, at vi skal være 
skarpere på, hvad vi skal udkomme med på hvilke 
platforme.  

 

10. (DB) Kirkebladet, er 

der nogen der skal 

hjælpe? - HMJ 

Marie Louise og Charlotte er i tvivl om, hvad vi skal gøre 
med kirkebladet denne gang, fordi mange arrangementer 
bliver aflyst pga corona. Et forslag kunne være at fortælle, 
hvad der sker med kirken under corona. Og også klart at 
vise, hvor man kan finde kirken under corona – og at vi er 
klar med arrangementer, så snart de lukker op. Forslag 
om at inkludere beboere i Lisbjerg mere med 
strikkeopskrifter, have og andre ting. Udvalg om kirkeblad 
/ kommunikation: Heidi, Kåre, Michael, Marie Louise, 
Boris, Cecilie og Connie. 

Udvalg om 
kirkeblad / 
kommunikation: 
Heidi, Kåre, 
Michael, Marie 
Louise, Boris, 
Cecilie og 
Connie. 

11. Eventuelt Sidste år gav kirken kage til suppefolk og frivillige. Ideen 
er god, men er der nogen, som kan føre den ud i livet. 
Charlotte, Heidi og Marie Louise kigger på det. 

Charlotte, Heidi 
og Marie Louise 

 

Lisbjerg, den _______ 



 

 

_________________________________ ____________________________________ 

 

 

_________________________________ ____________________________________ 

 

 

_________________________________ ____________________________________ 

 

 

_________________________________ ____________________________________ 


