Christians Sogns
Menighedsråd

Referat af menighedsrådsmøde
tirsdag 12. maj 2015
Referent: Lisa Tikkanen Pagh

Tilstede: Bjarne Olsen, Hanne Dencker, Hanne
Ekstrand, Trine Conradsen, Lisa Tikkanen Pagh
Hans-Christian Jørgensen, Eigil Saxe, Henning
Eriksen, Karsten Clement, Anders Wæver, Eva
Borbye Pedersen, Ilse Andersen. Anita Brændsgaard
Bennetsen.
Medarbejderrepræsentant Catherine Murphy,
Jeanette Valbjørn
1: Indledning:

2: Valg af referent
3: Godkendelse af dagsordenen

4 Økonomi
a. Kvartalsrapport og kasserens kommentarer
b. Budget 2016
c. Disponering over frie midler

5: Ungdomskirken – evaluering af projekt

6:. Postlisten, udvalg m.m

Unge og kirke Eigil Saxe.
Vi sang linedanser nr 145 i Højskolesangbogen.
Diskussion om unge og kirke.
Lisa Tikkanen Pagh
To punkter tilføjet.10+11.
a. Ingen kommentarer.
b. Forslag til budget 2016 godkendt.
c. 140.000 er øremærket, til
vedligeholdelsesarbejde på præstegårdene jf.
synsrapporter. Desuden sættes 5000 af til
børnekoret.
Ungdomskirkens bestyrelses rapport er ikke færdig,
evalueringen udskydes til den foreligger.
Formanden underretter Inger Christensen om
dette, jf. hendes brev om evaluering af projektet af
19. marts 2015
Eigil fortalte om den forestående pinsegudstjeneste
og arbejdet i skoletjenesten. Suppekøkkenet er
kommet godt fra start, og brugerne har taget rigtig
godt imod stedet.
Eigil fortalte om sin datters bryllup i Kenya.
Eva Borbye Pedersen har afleveret sin opgave, og
får mastergrad i sjælesorg d. 29. maj 2015. Desuden
fortalte hun om det gode samarbejde mellem skole
og kirke i forhold til konfirmanderne.
Lisa Informerede om kulturmøde den 5. juni, og
økumenisk kirkevandring 18. juni- Israels/Palestina
rejsen er en realitet, vi er 23 tilmeldte.
Catherine informerede om sorggruppen, der nu
afslutter sin anden sæson.

Ny gruppe starter op i august og kører 10 gange,
også henover julen.
De sidste halvandet år har holdene været små til
minikonfirmand, Catherine vil derfor samle alle 4
klasser i det ene halvår, hvilket vil frigive ressourcer
til samarbejdet med Billum og
Skolekirkesamarbejdet.
Trine Conradsen: Udstilling hvor menighedsrådets
medlemmer medbringer et yndlingsbillede blev
foreslået gennemført til efteråret.
7: Menighedsmøde søndag den 31. maj

8: Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag

9: Fyld kirken (27. september 2015) nedsættelse af
udvalg
10: Renovering af kirkerum og våbenhus,
Nedsættelse af udvalg

11:Kirkens 75 års fødselsdag december 2016 –
nedsættelse af udvalg
12:Eventuelt

Mulige temaer: Livet som frivillig i kirken.
Kunst og kirkerum, gerne med besøg fra kirkefondet
Eigil kontakter kirkefondet.
Lisa, Catherine og Hanne Dencker arrangerer
forplejning
Karsten er vært
Der efterlyses 6 hjælpere til uddeling af nadver, og
kagebagning til 60 personer, samt 4 personer i
kaffeboden.
Søren og Connie Gow meldte sidste år at de gerne
ville være med til kaffebordet.
Kager: Anette, Charlotte, Elisabeth
Nadver: Hans Christian,
Eva er tovholder, Hanne Dencker, Anita, Lisa, Søren
Gow
Selskabet for kirkelig kunst var på besøg 5. maj. De
har sendt et brev, der sendes ud med referatetpostlisten.
Eigil, Trine, Karsten, Catherine, Inge og Ilse i udvalg.
Karsten indkalder.
Lisa, Hanne Ekstrand, Henning, Hans Christian,
Catherine i udvalg. Lisa Indkalder.
Bjarne: Bør flugtvejen mærkes i kirken? Der er ikke
stillet krav fra brandmyndighed.
Menighedsrådet blev enige om forsøg med
skråtstillede stolerækker i kirken midt juni til midt
september.
Ilse spurgte til lyden i lokale 1+2, da nogle har
problemer med at høre til samværsklubbens
arrangementer.

13: Personale (lukket møde)
14: Kommentarer til referat fra FU møde den 23.
april 2015 (Lukket møde)

