Christians Sogns
Menighedsråd

Referat af menighedsrådsmøde
tirsdag 21. januar 2014
Referent: Lisa Tikkanen Pagh

Tilstede: Bjarne Olsen, Hanne Dencker, Søren Cow,
Hanne Ekstrand, Inge Rasmussen, Trine Conradsen,
Ask Skovsted fra pkt. nr. 6, Lisa Tikkanen Pagh
Hans-Christian Jørgensen, Eigil Saxe, Henning
Eriksen, Anita Brændsgaard Bennetsen, Karsten
Clement, Anders Wæver,
medarbejderrepræsentant Catherine Murphy
Fraværende med afbud: Eva Borbye Pedersen.
1: Indledning:
2: Godkendelse af dagsorden
3: Valg af referent:

4: Økonomi
a. Kvartalsrapport fra 4. kvartal 2013
og kassererens kommentarer
5: Nyt fra ungdomspræsten

6: Postlisten, præster, udvalg m.m.

v/Anita
Punkt til næste møde: Lokal kirkeudvikling
Lisa
a. kvartalsrapport og kommentarer blev
gennemgået og godkendt.

Anita redegjorde kort for ungdomscafeens liv fra
cafe til ungdomskirke i Lyngby. Målgruppen er de
14.-19. årige, og den primære målgruppe er
konfirmanderne. Der er afholdt 1 smuk
gudstjenester 1 i Geels kirkesal og en i Sorgenfri.
Det hver den sidste onsdag i måneden.- Det bliver
udvidet med foredrag med mulighed for
fællesspisning.
Postlisten gennemgået.
-7. januar møde i suppekøkkenet ved kirkens
korshær på Amager. Alt i alt et godt skub til at
komme videre og en gruppe på 25 frivillige har
meldt sig som støtter af projektet.
-Søren Ødum har valgt at trække sig fra sin post
som næstformand i PU, Hans-Christian Jørgensen
indtræder i PU.
-Situationen omkring Rose Maria Tillich er fortsat
uafklaret.
-Biskoppen har givet tilladelse til brug af Den nye
aftale året ud, med efterfølgende evaluering.
-Lisa og ikke Eva er suppleant til skolekirkernes
repræsentantskab
Nyt fra præster:
-Lisa informerede om efterudd og planer om
voksenundervisning i 2014.
-Anita takkede for sit første år i Christians Sogn

6: Postlisten, præster, udvalg m.m. fortsat

7: Datoer for kommende MR-møder 2014.
8: Tilføjelser til Forretningsorden for
Menighedsrådet
9: Inspirationsdøgn for MR og ansatte 7. – 8. marts
2014
10: Eventuelt.

11: Personale (lukket møde)
12: Kommentarer til referat fra FU møde den
2.januar 2014 (Lukket møde)

.

-Skovtursudvalget har planlagt skovtur lørdag 23.
august.
-Kunstudvalget melder at 2014 er dækket ind med
billeder.
-Skoletjenesten; der arbejdes fortsat på
samarbejdet med gymnasiet.
-Lisa informerede om påskevandring for
mellemtrinnet i samarbejde med andre sogne.
Påskefejringen i Christians er allerede under
planlægning, præsterne og Inge informerede om
det.
-Bladmøde den 22. januar. Der var forslag om lyrik i
bladet, interview, artikler om dele af kirken/kunst
-Layout udvalg har haft møde, der skal indhentes
tilbud, den ligger hos Lisa.
-Sogneaften 26. februar med Mikkel Wold
-Vibeke planlægger kor tur til Norge, Lyngby og
Christians bakker op også økonomisk. Begge kor er
nu fyldt op, det kan skyldes de breve vi sendte ud til
alle børn i målgruppen.
-Kirke og præstegårdsudvalg: Tårnet skulle gerne
laves i 2014.
-Flygeludvalg. Anita indkalder
-Sogneindsamling 9. marts, Inge koordinerer
indsamlere.
Catherine informerede om opstart af
minikonfirmander og samværsklub.
-Karsten informerede om verdensmiddag den 4.
april i samarbejde med Debula og Richard.
Gennemgået og vedlægges med rettelser.
Ordene ”Og nedbrydning” udgår i §7, stk.2.2
De foreslåede tilføjelser vedtages i øvrigt som
forelagt.
Vi kører i privatbiler, da flere meldte sig.
Forslag om at indlede MR i kirken i stedet for rundt
om bordet i sognegården. Det lades op til den præst
der indleder.
Forslag om at bruge tid på menighedsrådsmøderne
til debat om kirkelige emner.

