MIDT- OG NORDJYLLANDS DØVEMENIGHED - MENIGHEDSRÅDSMØDER 2019

Referat af menighedsrådsmøde, onsdag den 20. marts 2019
kl. 10.30 i Aarhus Bispegård, Dalgas Avenue, 8000 Aarhus C
Deltagere:
Niels Villadsen, formand (NV)
Helle Knudsen, næstformand (HK)
Kristiane Jensen, kasserer (KJ)
Bendt Mølby Nielsen (BMN)
Anne Marie Poulsen (AMP)
Henrik Hamborg Andersen (HHA)
Erik Lundager, døvepræst (EL)
Irene Schjødt, døvepræst (IS) – referent
Lisa Kolding (LK), jurist, stiftsfuldmægtig
Praktikant Elisa Klejs Madsen deltog i den sidste del af mødet
Biskop Henrik Wigh-Poulsen deltog i frokosten
Tegnsprogstolke: Louise Lundy og Helene Juncher Høeg fra Team Pallesen
1. Velkomst ved formanden samt godkendelse af og underskrift på referat fra møderne den 19.
november og den 17. december 2018
Referaterne blev godkendt og underskrevet.
2. Godkendelse af dagsorden
Punkt 14 blev delt op i to. (Punkt 14: Vågetjeneste + punkt 14a: IEWG osv)
Herefter blev dagsordenen godkendt.
3. Valg af referent
IS blev valgt.
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet for Midt-og Nordjyllands Døvemenighed 2018
NV var ikke glad for underskuddet på ca. 2.000 kroner i 2018.
EL: Vi fik en ekstraregning i 2018 – Kirkeministeriet havde glemt at sende en mange år gammel
regning på computerudstyr til EL og IS. Den fik vi så endelig, og vi betalte den. Den lød på ca.
19.000 kroner. Så man kan sige, at når vi har et underskud på ca 2.000 i 2018, er det på grund af
den uventede regning. Desuden har vi en pæn kassebeholdning.
Regnskabet blev godkendt og underskrevet af kasserer og formand. Ét eksemplar sendes til
Kirkernes Hus i Fredericia, ét eksemplar gemmes i formandens mappe.
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5. Fremlæggelse af regnskabet for Koordineringsudvalget (KU) 2018
Ingen bemærkninger.
6. Fremlæggelse og godkendelse af Indsamlingsudvalget 2018
(Udvalget består af HK, EL, Ritva Bergmann fra Kbh og Ellen Nymann Eriksen fra Sydjylland-Fyn.)
EL: Vi skal se regnskabet her i menighedsrådet, vi skal ikke godkende det. Det reviderede regnskab
bliver fremlagt på Fællesmødet.
HK: Hvad er det korrekte navn? Indsamlingsudvalg eller kollektudvalg?
EL: Det er senest blevet besluttet at kalde det kollektudvalget.
Vi fik 11.000 kroner i Midt-Nord i 2018. 5.500 kroner er gået til Nordjyllands Døvemenigheds Fond,
5.500 kroner er gået til Midtjyllands Døvemenigheds Fond.
7. Fællesgudstjeneste i Billund den 27. april 2019
HHA: Folk i Vejle er skuffede over, at der ikke er bus fra Vejle denne gang.
Vi talte om, at det er lidt svært at planlægge, fordi der ofte er meget få/ingen, der vil med på
udflugt fra Vejle. Men når der er nogen, der vil med, skal de naturligvis have mulighed for at blive
transporteret. Vi bad HHA om at meddele folk i Vejle, at vi nok skal sørge for transport på den ene
eller den anden måde – de skal bare melde sig til, hvis de gerne vil med, så finder vi ud af noget.
Hvis det er muligt, må de meget gerne køre i privatbiler denne gang – vi betaler rejsepenge.
Vi blev enige om, at bussernes køreplan fremover skal vendes med menighedsrådsmedlemmerne.
IS: HHA sørger denne gang for ALLE tilmeldinger – også for Syd. Det kan være rigtig smart, især når
der er begrænsede pladser. Vi kan spørge Syd, om de vil finde en person, der gør det samme
næste år.
8. Hvordan gik juletræsfesten i Aarhus den 8. december 2018
HK og NV: Måske kommer der et par ændringer i selve juletræsfesten næste gang. Aarhus
Døveforening taler om det. Dansegudstjenesten var fin – den må gerne være endnu mere aktiv.

9. Hvordan gik juletræsfesten i Herning den 15. december 2018
Det gik fint – HHA’s søn var julemand, Lilly og Thure Krarup stod for musik og sang ved juletræet.
10. Hvordan gik juleaften for døve i København 2018
IS: Midtjyllands Døvemenigheds Fond har betalt i alt 3.549,50 kroner til fem personers deltagelse i
juleaftensarrangementet. Desuden har fonden betalt 4.000 kroner for fire frivillige ”Frontrunners”
hjælp med at forberede og afholde arrangementet. Kvitteringer er modtaget fra medarrangør Alex
Stensholm.
Måske bliver der arrangeret noget tilsvarende i Fredericia og/eller i Aarhus i år.
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11. Fællesmøde i Middelfart, lørdag den 11. maj 2019
HHA foreslog at vi tager QR-kode op som emne ved Fællesmødet.
NV kontakter Syd og beder om at få punktet ”QR-kode til videooversættelse på tegnsprog i Effata”
på dagsordenen.
NV sørger for at finde ud af, hvem i vores menighedsråd der skal fremlægge hvad ved mødet.
Alle i vores menighedsråd deltager.
12. Sommerudflugt til Skagen, lørdag den 29. juni 2019
HHA bestiller mad (vi vælger en klassisk frokostplatte + gammeldags æblekage.
Vi var enige om, at efter frokosten får folk ”fri” indtil kaffen, og så kan de selv bestemme, hvad de
vil bruge tiden på – f. eks. gå på museum, tage til Grenen eller se sig om i byen. Evt. entré eller
billetter betaler folk selv.
EL sørger for at skaffe bykort til deltagerne.
Det koster 200 kroner pr. person at deltage (– fordi vi ikke har entréudgifter).
13. Kursusprogram fra Castberggård 2019?
Vi sprang over punktet.
Elisa Klejs Madsen ankom til mødet.
14. Vågetjenesten
HHA har navne på fem personer, der er interesserede i at blive ”vågere”. Der er nogle praktiske
spørgsmål, der skal afklares, dog – f. eks. spørgsmålet om transportgodtgørelse. Gugga Sønnichsen
fra København vil gerne undervise, hvis vi er interesserede. EL vil også gerne stå for undervisning.
Måske Syd vil være med?
Lisa Kolding undersøger om menighedsrådet MÅ betale transportgodtgørelse til vågere.
IS: Hvis vi skal have en vågetjeneste, kunne det give god mening at etablere et samarbejde med
besøgstjenesten.
EL: Der skal nok bruges 7 – 8 personer som vågere.
Vi besluttede at indhente flere oplysninger, før vi finder ud af om vi vil starte en vågetjeneste op
eller ej.
HHA og HK kontakter København for at høre om deres erfaringer – f. eks. hvad koster det at have
en vågetjeneste, hvordan er det struktureret, er der et samarbejde med besøgstjenesten eller
andre?
14a. IEWG-konference om døve ungdoms arbejde den 23-27. september 2019
HHA: Det foregår i Oslo, der er fokus på unge døve.
HHA vil gerne deltage, og undersøger derfor hvad det koster + muligheden for fondsstøtte (eks:
Jascha-fonden eller Danske Døves Landsforbunds Støttefond). Vi taler videre om det ved næste
møde.
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15. Rejoice
HK har talt med gospelkor-leder Lene Nørrelykke. Hun har foreslået 6. oktober 2019 eller 3.
november 2019. Vi valgte 6. oktober.
EL undersøger om Hans Egedes Kirke i Aalborg kan huse os.
Lene Nørrelykke vil gerne, at de samme tolke som sidst (Camilla Røber og Dorthe Overgaard) får
opgaven igen. Koret skal ikke have transportudgifter dækket, så prisen er den samme: 10.000
kroner.
Vi tager pengene fra Midtjyllands Døvemenigheds arv.
HK kontakter tolkene.
16. Mobile Pay er i orden?
Midt-Nord har nu et abonnement med to forskellige numre. EL’s er klar til brug.
IS og EL kan se hinandens embedskonto-bevægelser.
Vi skal huske, at folk ALTID skal skrive, hvem de har betalt for og hvad de har betalt for.
Fremover: vi bruger kontanter og mobilepay som betalingsmuligheder ved udflugter –
almindeligvis IKKE bankoverførsler.
17. Effata
BMN, HHA og HK er fremover korrekturlæsere ved Effata-arbejdet.
18. Ansættelse af Elisa?
Elisa Klejs Madsen forlod lokalet.
Menighedsrådet konstaterede, at der ikke er en økonomisk realistisk mulighed for at ansætte
ekstrapersonale.
Elisa Klejs Madsen blev kaldt ind, og NV meddelte hende vores beslutning.
Vi takkede Elisa for det gode samarbejde i hendes praktikforløb.
Herefter forlod Elisa Klejs Madsen mødet.
19. Gudstjenesteplan
Et medlem af menigheden i Herning har bedt om lov til at etablere et tegnkor i byen. EL har bedt
hende prøve at finde frem til flere kormedlemmer, men tilføjer, at han ikke har tid til at påtage sig
opgaven som leder af koret.
Der var enighed om, at alternative gudstjenester (gospel, dans, skuespil) er velkomne – gerne
mere af det.
20. Næste møde
29. april i Aalborg.
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21. Eventuelt
Vi besluttede at give Elisa Klejs Madsen en afskeds/takkegave. IS køber og afleverer.
Kl. 15.30 takkede NV for god ro og orden og hævede mødet.
Referatet er godkendt af menighedsrådet den 29. april 2019:
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