Christians sogns
menighedsråd
Referent: Eigil Saxe

1. Indledning
2. valg af referent
3. Godkendelse af dagsorden og

Referat fra ordinært menighedsrådsmøde
torsdag den 29. naj 2012 kl 18.30.
Tilstede: Hans-Christian Jørgensen, Karsten
Clement, Inge Rasmussen, (fra pkt 5c), Anders
Væver Petersen, Hanne Ekstrand, Anna Christiansen,
Ilse Andersen, og : Kirsten Juul, Eva Borbye
Pedersen, og Lisa Tikkanen Pagh o.
Afbud: Bent Grønholt, Bjarne Olsen, Trine Conradsen,
og Eigil Saxe.
Medarbejderrepræsentant: Catherine Murphy.
Desuden:Organist Torsten Svendsen

Indledning ved Eva
Karsten blev valgt som referent.
Referatet godkendt.

4. Godkendelse af referat fra sidste Referat godkendt
MR-møde
5. Økonomi
a. Kvartalsrapport 1/2012

Kvartalsrapport: Fremlagt og godkendt

b. Godkendelse af budget 2013

Budget 2013: Fremlagt og godkendt

c. Godkendelse af bilag til
regnskabsinstruks

Bilag til regnskabsinstruks: Fremlagt og
godkendt

6. Orientering fra præster,
formand og udvalg, herunder
postliste

Lisa Tikkanen Pagh
1. er med i aktivitetsudvalget for
Sporet. 'Sporet' står for 7
gudstjenester hvor de forskellige
kirker er værter. 6/12 i
Christianskirken.
2. Sporet planlægger et antal
torsdagscafeer med forskellige
temaer hvor konfirmanderne
opfordres til at møde op.
Eva Borbye Pedersen:
3. Der er tilmeldt 62 konfirmander. De
deles op i to spor og præsterne
prøver at klare sig uden ekstern
konfirmandlærer. Erfaringen viser,
at nogle falder fra undervejs i
forløbet.
4. Anders er godt i gang og kan også
påtage sig andre opgaver end de

faste.
5. Der er god opbakning til funktionen
som frivillig kordegn, og til at holde
kordegnekontoret åbent når
kordegnen har fri.
6. Vi har haft en praktikant i fire uger.
Det har været en god erfaring.
2. Formand Hans-Christian Jørgensen :
1. Markedsdag 9/6
3. Udvalg:
1. Sogneaftner - koncert med
fangekoret, rigtig mange deltagere,
god oplevelse, de bliver inviteret
igen om et par år. Planlægger
aftener med Bruno Rasmussen og
Erik Norman Svendsen
2. Spire/Børnekoret var med 2.
pinsedag.
3. Koncertudvalg: God koncert med
Rudersdal Kammerkor - med
efterfølgende sammenkomst i
sognegården.
4. Letlandsgruppen: 15-18/6 får vi
besøg af præsten fra Kemeri og
hans hustru. De deltager i
gudstjenesten, udvidet kirkekaffe.
5. Lokaleudvalg: har
kalenderproblemer. Der arbejdes på
at planlægge et møde
6. Kirke- og præstegårdsudvalg: Der
er holdt et-års eftersyn på
sognegårdsbyggeriet. Kun et enkelt
problem: afledning af vand ved
kanten af udvendig trappe.
7.
4. Gennemgang af postlisten
1. Ansøgning om 3000+4500 til
markedsdagen. MR bevilliger det
ansøgte, men understreger at
ansøgninger skal fremsendes i
bedre tid fremover. MR opfordrer
udvalget til at oparbejde en større
arbejdskapital. De 4500 tages i
første omgang fra koncertkontoen
(som en engangsforanstaltning).
7. Ideer til aktivitetsudvidelse
2012/2013

5. Ideer til aktivitetsudvidelser
1. Lisa: ungdomsgudstjenester, ca
4x årligt, sammen med 'sporet'

2.
3.
4.
5.

mfl.
Eva: hverdagsgudstjenester (for
'voksne') med forskellige
musikalske udtryk.
Torsten: udvide cafe
eftermiddagene, f.eks. med
Torstens Herrekor.
Catherine/Lisa: fornyelse i
legestuen - måske i form af
babysalmesang.
Catherine/Lisa:
gensynsarrangementer for
minikonfirmander

8. Menighedsmøde 3. juni

Program gennemgået og MR opfordret til at
deltage.

9. Menighedsrådsvalg 2012

Magasinet 'folk og kirke' fra stiftet skal
uddeles. Lisa besøger læger m.m i sognet.
Der uddeles til gudstjenester og
arrangementer i sognegården.

10. Kalendermødets form

Nuværende ledelsesform (hvor præsterne på skift
leder mødet) fortsætter året ud. Primo januar
ændres så mødeleder vælges, for et halvt år ad
gangen, blandt de der stiller sig til rådighed.
Alle deltagere har et ansvar for at mødet
gennemføres inden for de fastsatte
retningslinier.

11. Fyld Danmarks kirker

30/9 (høstgudstjeneste). Udvalg bestående
af Eva, Lisa og Hans-Christian blev nedsat til
at arbejde med Fyld Danmaks kirker i
Chrisitianskirken.

12. Eventuelt

Intet

13. Personale (lukket møde)

14. Kommentar til referat fra FU:
Godkendt og underskrevet:

