Referat af menighedsrådsmøde 19. september 2018
Afbud: Kirsten Beck, Anne Lundemann, Maibrit Pedersen og Bjørn Brix
1. Valg af referent til dagens møde.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Godkendelse af referat fra mødet 15.
august 2018.
4. Generel orientering (Bilag 1).

5. Orientering om ombygningen af Sct.
Nicolai Kirke v/ Mette Holm Pedersen.
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René Vilstrup-Bie
Godkendt
Godkendt
Stor interesse for stillingen som
international medarbejder. Det er et meget
stærkt ansøgerfelt. - Tyveri i Søndermarkskirken af to alterlysestager, en syvarmet
lysestage og tre indsamlingsbøsser til en
værdi af 38.000 kr.- Indbrud på præstekontoret i Sct. Maria, hvor der blev stjålet
fire stole. - Signe Toft, korshærs og
diakonipræst, kan nu holde 4 gudstjenester,
med kirkelig betjening i Sct. Maria for
udsatte personer. Der vil også blive afholdt
en gudstjeneste juleaftensdag, dog uden
kirkelig betjening. - Revidering af
kirkegårdsvedtægterne, eventuelle forslag
modtages gerne. Forslagene vil blive
behandlet i kirkegårdsbestyrelse den 26.
september, hvorefter de vil blive forelagt på
et senere MR-møde. - Læserpåsætningen
for 4. kvartal er nu på plads. - Der er et fint
kursus om at bringe folk sammen til frivilligt
socialt arbejde udbudt af Samvirkende
Menighedsplejer den 1. oktober. - Der
ligger et forslag til udvikling af Søndre
Kirkegård, vi vil blive orienteret på næste
menighedsrådsmøde.
Mette Holm Pedersen orienterede rådet om
byggeriets tilstand, herunder indkøb af
vindue i præstekontoret, og at gulvoptaget
trækker lidt ud, da det har vist sig sværere
end først beregnet, blandt andet på grund
af beton under klinkerne. Det medfører en
betydelig uforudset udgift.
Meromkostningerne kan have betydning for
den planlagte gulvvarme. Der arbejdes med
fireforskellige muligheder. Det blev
besluttet, at menighedsrådets formand,
Christian Møller, og de to repræsentanter i
byggeudvalget for renoveringen af Sct.
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6. Drøftelse og beslutning: Nadverritualet i
Sct. Maria v/ Maibrit Pedersen (Bilag 2).

7. Orientering og drøftelse: Anvendelse af
bønner og ritualer v/ præsterne.

8. Drøftelse: 1. behandling af budget 2019
v/ kassereren (Bilag 3).

9. Drøftelse og beslutning: Hvad vil vi med
Løget Kirke og menigheden i Løget (Bilag
4)?
10. Eventuelt.
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Nicolai Kirke, har kompetencen til at tage
en beslutning, når alle aspekter i denne sag
er belyst.
Da Maibrit Pedersen havde meldt afbud,
overtog præsterne Karsten Petersen og
Bente Rosenkrants dette punkt.
Præsterne foreslår, at de tre vers i O Guds
Lam Uskyldig glider ud ved højmesser i Sct.
Maria. Dette vedtog menighedsrådet.
Præsterne har haft et møde med biskoppen
om den praksis, som vi her i sognet bruger,
blandt andet i forbindelse med de frivillige
lægmænd til oplæsning af ind- og
udgangsbønnerne ved vore gudstjenester.
Aftalen blev, at den brug af bønner, som vi
har indarbejdet i sognet, fortsætter.
Biskoppen ønskede dog at Treenigheden
nævnes i den første kollekt.
Biskoppen gav tilladelse til, at vi fortsat må
bruge de nu anvendte bønner dog gerne
tilrettet med en teologisk præcisering.
Det første budget udkast blev gennemgået.
Organisterne har fremsendt et budget for
korarbejdet, som blev drøftet.
Der bør kigges på uforudsete udgifter til el
og vand Sct. Nicolai Kirke.
Internt paraply begreb:
Diakoniens sted.
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