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Referat af menighedsrådsmøde 16. maj 2018
Afbud fra: Inger Jæger, Vinni Nederby og Anne Lundemann
1. Godkendelse af dagsordenen

Dagsorden godkendt.

2. Godkendelse af referat fra mødet 18.
april 2018

Rettelse: Mette Kæmsgaard er ikke
medlem af orgeludvalget.
Herefter er referatet godkendt.

3. Generel orientering

Flyer/orientering i forbindelse med
ombygning af Sct. Nicolai og brugen af Sct.
Maria i ombygningsperioden.
Pilgrimsvandring fra kl. 6 til 10 med start og
slut i Skyttehuset 2. Pinsedag.
Intranet på vej til opbevaring af relevante
dokumenter vedr. sognet - mere om det
senere.
Bless the Day - Minikoncert i
Søndermarkskirken 14. juni kl. 19.30.
Marianne Christiansen prædiker efter
gudstjenesten ved fejringen af aftale med
Metodistkirken. Birgitte Arffmann holder
foredrag efterfølgende i Vor Frelsers
menighedshus.

4. Orientering om ombygningen af Sct.
Nicolai v/Mette Holm Pedersen

Glæde og fejring af at ombygningstilladelse
og finansering nu er på plads. Næste skridt
er at få licitationen sat igang.
Beslutning: Første gudstjeneste i Sct.
Maria 8. juli 2018.

5. Orientering om kvartalsrapport for 1.
kvartal 2018 v/ Michael Ecke

Orientering jf. bilag. Spørgsmål og
afklaring.

6. Orientering om disponering af frie midler

Formand og kasserer har holdt afklarende
møde med provstiudvalget. Orientering jf.
bilag. Disponering af frie midler jf. bilag
Spørgsmål og afklaring.
Beslutning: Vi igangsætter projekt omkring
tagreparation af søndre korsarm på
Søndermarkskirken. Vi undersøger
muligheden for at søge provstiet om 5%
midler.
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7. Drøftelse og beslutning: ”Tema.
Anvendelse af bønner” v/præsterne

Beslutning: Menighedsrådet anmoder
biskoppen om permanet tilladelse til den
nuværende praksis vedr. anvendelse af
bønner.
Der udtrykkes ønske om at igangsætte en
workshop mv. omkring læsning og læsere.

8. Drøftelse og beslutning: Hvad vil vi med
Søndermarkskirken og menigheden på
Søndermarken?

Drøftelse og beslutning: Intern overskrift/
kompasvisning for Søndermarkskirken:
“Den grønne hverdagskirke”.
Næste kirke drøftes i august.

9. Eventuelt

Omdelt flyer om Folkemødet: “Hvad har vi
tilfælles? Dialogmøde og
Verdenskaffemøde” 9. juni 10.30 på
Rådhustorvet. Mødet åbner 8. juni kl. 9
med fællessang, fyraftensgudstjeneste kl.
17 - også morgensang 9. juni.
Stort kirkekaffebord i gågaden i september.
Friluftsgudstjeneste Løget By Day ved
Kvartershuset 8. september kl. 11.00.
Torsdag den 17. maj fylder Frobeniusorglet i Sct. Nicolai Kirke 50 år, som fejres
med jubilæumskoncert den 17. maj kl.
19.30 med organist Flemming Dreisig.
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