Christians Sogns
Menighedsråd

1: Indledning:
2: Debat om ytringsfriheden
3: Godkendelse af dagsorden
4:. Økonomi
i. Årsregnskab 2014 og kassererens kommentarer

Referat af menighedsrådsmøde
onsdag 18. marts 2015
Referent: Lisa Tikkanen Pagh

Tilstede: Bjarne Olsen, Hanne Dencker, Søren Gow,
Hanne Ekstrand, Trine Conradsen, Lisa Tikkanen
Pagh, Ilse Wibeke Andersen,
Hans-Christian Jørgensen, Eigil Saxe, Henning
Eriksen, Karsten Clement, Anders Wæver,
Eva Borbye Pedersen, Inge Rasmussen,
medarbejderrepræsentant Catherine Murphy
Anita Brændsgaard Bennetsen
Eva Borbye Pedersen, vi sang 192.
Ved Inge Rasmussen
Godkendt med tilføjelse af nyt punkt 8.
Hanne Ekstrand ønsker tilføjet til punkt 35,
børnekor.
3 poster er afholdt af Christianskirken, som ikke
fremgår af korets interne regnskab. Posterne er
efter det oplyste som følger:
1503,13 til annoncering.
6100 til pr fremstød for børnekoret.
1300 til indkøb af Luciadragter.
Menighedsrådet ser frem til at modtage
børnekorets regnskab for 2014
Menighedsrådet har godkendt regnskabet for 2014,
som afleveret den 11-03-2015 22.39

5: Postlisten, udvalg m.m

Engelsborgsskolen har spurgt om samtlige 8. klasser
kan deltage i ekskursion til København den 7. april.
Det giver en merudgift på omkring 3500
Menighedsrådet foreslår at skole og kirke deler
udgiften, så vi betaler udgift over 1500.
Eva har ansøgt om seniorordning, således at hun
kan forblive på 75% og Anita Brændsgaard
Bennetsen kan fortsætte på 25 % i sognet fra 1. juli
2015. Menighedsrådet bakker op om Evas
ansøgning i sin helhed, formanden skriver en
anbefaling på vegne af menighedsrådet.
Lisa informerede om velkomstmiddag den 10. april
for flygtninge i samarbejde med kirkerne i Lyngby.
Kirkevandring den 18. juni til Nærum og retur.
Eigil informerede om Sara Wandall, provstivolontør,
der sendes til Indien med støtte fra provstiet og
Danmission.

Suppekøkken er kommet godt fra start, med åbning
1. marts.
Anita informerede om ungdomskonference den 21.
april 18-21.30 i Sorgenfri, arrangeret af
ungdomskirken i Lyngby.
Anita er blevet ansvarlig kirkepilotuddannelsen.
Eva fortalte om pinsegudstjeneste 25. maj på
frilandsmuseet. Der er brug for hjælpere til
kirkekaffen bagefter.
Catherine fortalte om sorggrupper der er fin
tilslutning og den kører på 2. sæson.
Påskevandringerne løber af stablen torsdag og
fredag.
Inge Rasmussen fortalte om menighedsplejens
årsmøde, der er givet tilskud til børnekorets Norge
tur. Der er underskud i år, da vi har ikke fået tilskud
fra Danske Bank i 2014. Folk har været glade for
julehjælp og der er løbende folk der får hjælp.
Menighedsplejen ønsker flere kollektindsamlinger
om året.
Kunstudvalget (Bjarne og Trine) efterspurgte flere
medlemmer. Ilse indtræder i udvalget.
Kunstudvalget foreslår en udstilling i april, hvor vi
hver især medbringer noget.
Søren Gow takkede for opmærksomheden ved hans
60 års fødselsdag.

6: Vision for Christianskirken
7: Sogneindsamling søndag den 8. marts 2015

8: Kirke- og præstegårdssyn den 16. april 2015, alt.
22. april 2015
9: Eventuelt

Gennemgået og revideret vision vedlægges
referatet.
10 indsamlere samlede 13886 ind. Der var 42 ruter.
Det er et mål at få besat flere ruter næste år.
Det blev vedtaget at 2. søndag i marts kollekt næste
år går til Folkekirkens nødhjælp.
16. april kl. 13 i kirken. I kirken deltager ansatte og
menighedsråd.
Eigil tager til Kenya henover påsken og ønsker alle
en glædelig påske. Angående sognerejsen til
Israel/Palæstina er der stadig få ledige pladser.
Jakob Skovgaard Petersen kommer til sogneaften og
fortæller om Jerusalem og Islams forhold til
Jerusalem.
Formanden for ungdomskirkens bestyrelse trækker

sig, og der skal derfor genkonstitueres.
10: Personale lukket møde

