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Referat af menighedsrådsmøde 15. august 2018
Afbud: Bente K. Rosenkrants, Anne Lundemann, Lene Christiansen og René Vilstrup-Bie
1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt med tilføjelse til punkt
4. Drøftelse og beslutning vedr. alterbillede.

2. Godkendelse af referat fra mødet 20.
juni 2018

Referat godkendt.

3. Generel orientering

Der bliver behov for læsere pga. sygdom.
Vi har søgt om 5% midler til
varmereguleringsprojektet i Løget.
Der arbejdes på at indføre bedeslag i Sct.
Maria.
Christian Møller har truffet aftale om
juleaftensgudstjenester i Torvehallerne.
Vi har nu fået papbægre til fælleskirkekaffe.

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

Byggemøde hver anden mandag. Fra
menighedsrådet deltager bygningssagkyndig Mette Holm Pedersen og
kirkeværge Svend Simonsen.
Nationalmuseet vil komme i kirken i
perioden fra 20. til 24. august.
De sidste ting er ved at blive flyttet.
Nuværende alter flyttes til søndre korsarm
og det besluttes, at tidligere alterbillede af
Niels Skovgaard genindsættes i altertavlen.
Under knæfaldet har der vist sig at være et
gammel teglgulv, som Nationalmuseet vil
undersøge nærmere.
Kort gennemgang af de valgte entrepriser
v/Christian Møller.
Under ombygningen vil der blive bragt
fotografier i Ugeavisen.
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5. Orientering og drøftelse: Korshærspræst
Signe Toft om sit arbejde og om
samarbejdsmulighederne

Korshærs- og diakonipræst Signe Toft
fortalte om sit arbejde i Kirkens Korshær og
gadearbejdet med socialt udsatte, som
frekventerer Vejle på forskellig vis. Signe
Toft er optaget af at skabe relationer til
relevante samarbejdspartnere og ikke
mindst fordomsfrie relationer til de udsatte.
Signe Toft holder andagter fra sin
‘Kirkecykel’, og hun holder
mindegudstjenester for de udsatte. Signe
Toft har fokus på at viderebringe det kristne
budskab, de kristne værdier og at bibringe
næstekærlighed uden modkrav. Hun møder
overvejende positiv respons fra de udsatte.
Signe Toft lægger op til samarbejde, også
omkring indsamling.
Vi vil efterfølgende drøfte mulighed for et
nærmere samarbejde eksempelvis i form af
særlige gudstjenester.

6. Orientering: Kvartalsrapport

Vi har modtaget den seneste
kvartalsrapport.
Kasserer Michael Bergsøe Ecke
gennemgik tallene.
Udvalgte poster blev nærmere belyst.

7. Drøftelse: Evaluering af vores
organisering i udvalg

Sammensætning af Det stående Udvalg
ændres til: Mette Holm Pedersen, Lisbeth,
Schüsler Hansen, Frederikke Eichner
Sørensen og Michael Bergsøe Ecke.
Åben drøftelse af udvalg, arbejdsgrupper
og deres funktion.

8. Eventuelt

Koordinering af kørsel til Landemode.
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