Christians Sogns
Menighedsråd

Referat af menighedsrådsmøde
Torsdag den 25. august 2016
Referent: Lisa Tikkanen Pagh

Tilstede:
Hanne Ekstrand, Lisa Tikkanen Pagh, Inge
Rasmussen, Hans-Christian Jørgensen, Eigil Saxe,
Karsten Clement, Anita Brændsgaard Bennetsen,
Ilse Andersen, Hanne Dencker, Anders Væver,
Trine Conradsen, Eva Borbye Pedersen, Catherine
Murphy, Bjarne Olsen, Søren Gow
Anita forlod mødet kl. 21.00 under punkt 7

1: Indledning:

2: Godkendelse af dagsordenen
3: Valg af referent
4: Debatemne, hvad har vi gang i?
5: Økonomi
a. Kvartalsrapport og kassererens kommentarer
b. Budget 2017
c. Kasseeftersyn-december-2015

6: Menighedsrådsvalg
a. Nye Kandidater og suppleater til
menighedsrådet
b. Informationsmøde og opstillingsmøde tirsdag
den 13. september kl. 19. 30

Afbud: Henning Eriksen
Eva Borbye Pedersen, salme 368. refleksion over at
bære frugt.
Hans Christian Jørgensen bød velkommen til Anita
Brændsgaard Bennetsen som ungdomspræst i
Christians sogn fra 15. august 2016.
Ok
Lisa Tikkanen Pagh
Debat om menighedsrådets opgaver med
udgangspunkt i provstiets fælles valgavis s. 2.
a. Menighedsrådet har taget kvartalsrapporten til
efterretning.
b. Budget 2017. Der er budgetteret med 225000
mere end der er bevilget.
225.000 er derfor trukket fra renovering af stole,
der er søgt PU om ekstrabevilling på et tilsvarende
beløb til renovering af stole.
c. kasseeftersyn december 2015:
Revisionsprotokollat af 27.11.15 er taget til
efterretning. Der følges op på bemærkningerne.
a. Vi skal være 11 valgte medlemmer i
menighedsrådet.
Idet 3 rådsmedlemmer ikke ønsker genvalg og alle
suppleanter er i spil, skal vi bruge mindst 6
kandidater.
Der skal endvidere bruges 5 stillere.
b. Valgudvalget står for mødet, Trine Conradsen
sørger for forplejning,

7: Postlisten, udvalg m.m

I forhold til Al-Anons forespørgsel: De har fået lov
at være her mandage i lokale 3 eller 4 kl 19-20.00.
Eigil oplyste om reformationsjubilæet: Vi får besøg
af teatertasken, der opfører Skibby Krøniken, et
arrangement primært for konfirmanderne.
Kirkerne i Lyngby er inviteret med i en følgegruppe
om frivillighed og medborgerslab. Hanne Ekstrand
deltager.
30. september frivilligfredag, hvor Lisa deltager
som kirkerepræsentant og medarrangør i
folkekøkken. Inge, Trine Og Malik deltager.
Der er fælles sognetur til Lübeck 7. december,
tilmelding er åben

Anita takker for indstillingen og fortalte om FDFs
landslejr. Blandt andet om den store
festgudstjeneste, kirketeltet og mødet med
dronning Margrethe.
Der er en ny kirkepilot fra sognet i år, Christian
Gow.
Anita opstarter sorggruppe for unge i kirken, og
desuden 2 samtalegrupper på DTU.
Indsættelse af ungdomspræsten sker ved en
ungdomsgudstjeneste på højmessens plads inden
årets udgang..
Catherine får Jaqueline i virksomhedspraktik. 11
timer om ugen i 13 uger.
Månedsannoncen kommer til at fylde mere og får
et nyt format idet Lundtofte er trådt ind i
samarbejdet.
Sorggruppen er fyldt op, og det ser fint ud.
Sommercafeen var et forsøg og det var en succes.
De har besluttet at fortsætte september måned
ud.
Minikonfirmander starter i september.

Koncertprogrammet for 2017 er lagt med 7
koncerter i 2017, 2 af dem er cafe koncerter.
Skovtursudvalget laver tur til Ringsted, skt. Bendts
kirke og Vejlå kirke. Lørdag den 10. september.
Tirsdag den 22. november. Frivillighedsfest 1822.00 for alle der arbejder frivilligt i kirken.
Vi har fået en prøve på renovering af stol. Det
koster 1600 pr stol. Glasmosaik og klokkerne er på
plads igen. Der mangler en stump til tårnuret, som
skal bestilles hjem, så det er endnu ikke retvisende.

8. Christianskirkens 75 års jubilæum
a. Jubilæumsgudstjeneste 11 dec 2016
b. jubilæumsblad
c. Fyld kirken (25. september 2016)

a. biskop og dronningen er inviteret.
b. Tak til udvalget for et flot jubilæumsblad
c. Lisa informerede om friluftsgudstjeneste den 25,
september. Der er brug for frivillige til praktisk
hjælp.
Eva spurgte efter kage-bagere. Søren og Malik
meldte sig.
Eigil spurgte til pr i forbindelse med
arrangementet, der er bestilt bannere. Desuden
laves plakater og postkort til runddeling i sognet.

9. eventuelt

Hans Christian erindrede om at tilmelding til
spisning før menighedsrådsmøderne skal ske
rettidigt.
Kirkebøsserne og lyskasserne bør tømmes
regelmæssigt.
Der er budgetsamrådsmøde onsdag den 31.
august.

10: Personale (lukket møde)
12: Kommentarer til referat fra FU møde den 16.
august 2016 (lukket møde)

