Referat fra Årsmøde i Aarhus Bykirke d. 11/11/2017 på
Jakobskolen
Referent: Nicolai
Beretningerne findes andetsteds. Herunder bringes spørgsmål og svar til både beretningerne og budgettet
for 2018.

Spørgsmål og kommentarer til beretningerne

David: Hvordan skaber vi et større fællesskab på tværs af gudstjenesterne?
Olsen: De 3 fælles mødepunkter – menighedslejr, Hjallerup, årsmødet + festugen.  Desuden: Nye initiativer
er velkomne
Esben: Hvordan ser vi på kapaciteten til gudstjenesterne?
Kent og Daniel: Vi holder øje med deltagerantallet og evt. kapacitetsproblemer, men har ikke nogen
initiativer på vej. Der er pt. et meget skiftende antal mennesker til gudstjenesterne.
Søren Rønn: Alle gudstjenester og aktiviteter skal være forståelige og inkluderende. Hvordan gør vi det?
Olsen: Der er mange forskellige behov/typer i menigheden. Vi ønsker at have udadrettet, formidlende og
udrustende dele med i større eller mindre grad i alle vores aktiviteter. Desuden: Kom med jeres inputs til
præsterne, så vi kan få noget farve/variation på gudstjenesterne.
Simon Hauge: Kan vi dele mere ud af taletiden til gudstjenesterne – i alle former – vidsnesbyrd, klynger osv.
Daniel: Kirken er andet end gudstjenesterne
Nicolai Sørensen: Menighedsliv – husker vi os selv?
Nicolai: Vision, indsats og ansættelser kigger alle i retning af menighedsliv, så ja det får meget fokus.
Lajla Mogensen: Mindre fokus på banal start/stop af gudstjeneste/aktivitet
Olsen: Kommer med et eksempel fra pinsekirken i kbh, hvor han oplevede rum til variation
Daniel Kastrup: Har vi en ambition om at være mange/flere? Vil vi gerne være noget for sådan nogle som
os selv eller måske for de udsatte/skæve?
Kent: Vi vil gerne være flere, men der er ikke noget explicit mål. Der er ingen ambitioner om at spare op til
nye lokaler pt.

Michael: Hvorfor skal vi være flere, når der ikke er så meget kapacitet i bygningen? Hvad med at være
færre, men flere steder i byen?
Kent: Det er helt sikkert en mulighed og vi snakker om det i MR, men det er langt fra alle der kommer i
kirke hver søndag, og derfor mener vi ikke, at kirken er fyldt til bristepunktet generelt.
Kristoffer: Ros til MR og staben for ansættelsen af Berit – kommer der en udfordring til børnelokaler?
Lars Jepsen: Ros for at tage skridt i en udadrettet/hverdags/letforståelig retning

Spørgsmål og kommentarer til økonomi

Rune: Er det ikke svært at stemme ja til budget, når 40% mangler at svare?
Michael/Olsen: Vi ønsker at satse på visionen og tro på at der er/kan skabes opbakning til arbejdet.
Ann Sophie: Hvordan ligger gaverne fordelt/sammensætning?
Michael/Olsen: Kender ikke data specifikt, men flere store givere har forladt kirken, de nye giver ikke så
meget.

Marie: Jeg mener at der er plads til flere indsamlinger
Henrik Bjørn: Er det ansvarlig økonomi overfor de ansatte og er det realistisk at få de ekstra 15% ind?
Nicolai/Olsen: Ja, vi tror på at vi kan hente dem
Maria Haahr: Opfordring til at bede til Gud om hvor meget man kan give til kirken.
Esben: Har i tænkt jer at fastholde aktivitetsniveauet uanset hvad?
Michael: Ja, vi vil være opmærksomme på økonomien undervejs.
Rune: Worst case scenario er værre end -450.000 kr, da der er stor usikkerhed omkring indtægter
Jon Kristensen: Bliver der kigget længere frem end bare til 2018.

Michael: Ja, vi forsøger.
Jesper: Hvis der kommer unge ind og voksne ud, så bliver det vel svært at knække den nedadgående kurve.
Michael: Ja, men der kommer også voksne ind, så det er gætterier.

