Referat af menighedsrådsmøde 24. april 2019
Afbud: Mette Holm Pedersen, Lene Christiansen, Rene Vilstrup Bie, Bjørn Brix
Referent: Maibrit (foreslået og valgt)
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra mødet 20.
marts 2019.
3. Generel orientering (Bilag 1 A, 1 B, 1 C).

4. Orientering: Nyt fra medarbejderrepræsentanten v/ Lene Christiansen.
5. Orientering om ombygningen af Sct.
Nicolai Kirke v/ Mette Holm Pedersen.
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Pkt. 4 udgår.
Dagsorden ellers godkendt.
Vedr. orientering af Nicolai byggeprojekt om
taget. Det burde stå under almindelig
orientering og ikke under byggeprojektet.
Referatet ellers godkendt.
Anne orienterer om påskefrokosten.
Desværre kun 12 personer, men lavet mad
til 30 personer. Hyggeligt.
Husk ”Spis sammen” i morgen kl. 18.00 i
moskeen. Sendt invitation til alle
byrådspolitikere, hvoraf nogle kommer.
Studietur til Lauenburg-Ratzeburg området
har 6 deltagere.
Christian er bortrejst fra 4. – 12. maj.
Majmødets dagsorden forberedes af øvrige
medlemmer af FU.
Udgået.
Christian beretter for Mette Holm Pedersen:
Sidste byggemøde 1. april derfor ikke
meget nyt at berette. Fire mosaikker er
fjernet. Personalet har fået rundvisning ved
Mette Holm Pedersen. Flere spørgsmål om
brandhanen på præstekontoret – Mette
fortæller hvorfor den er placeret der. Svend havde møde i går i kirken med
arkitekt og murer for at inspicere
kalkningen, som er stort set tilendebragt
med et pænt resultat. Stilladset kommer
derfor meget snart ned, og det passer
nøjagtigt med tidsplanen. Svend havde
også et møde ift. bænkene, hvor der snart
skal godkendes farveprøver til bænkene.
Det kommer også til at lade sig gøre med
en farve på stolene, som passer til
bænkene. Udvalget kommer snart med en
stol, som de beder menighedsrådet
godkende.
Desuden er der godkendt en smed, som
skal lave jern til de 4 nye vinduer, der skal
monteres ved alteret og i rummet bagved.
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6. Orientering om honorar for administrativt
arbejde for Jul i Fællesskab.

7. Beslutning: Nedsætte ad hoc udvalg til
anskaffelse af lysestager og
indsamlingsbøsser til Søndermarkskirken.

8. Evaluering og beslutning: Sognets hjælp
til korshærspræstens gudstjenester v/
Maibrit Pedersen.
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Sagen er drøftet i FU, da der har været
usikkerhed herom. 9. august 2017 var det
på dagsordenen. 5.000 kr. blev afsat i
budget til kontor og administrativt arbejde i
forbindelse med værtsskabet (ikke som
aflønning af frivillige), det vil sige det er
aflønning for en særlig administrativ
opgave.
Anne Lundemann påtog sig sidst opgaven.
Hun kan ikke genkende FU’s opfattelse af
beslutningen 9. august 2017. Hun påpeger,
at både hun og Inger Jæger har delt den
administrative opgave.
Derfor kommer Inger Jæger og Anne
Lundemann til at dele honoraret.
Bred enighed i menighedsrådet om FU’s
fremlægning af den beslutning, der blev
taget i 2017.
I forbindelse med diverse indbrud i
Søndermarkskirken har vi mistet lysestager
og indsamlingsbøsser. Vi nedsætter et
hurtigt-arbejdende udvalg udgjort af præst,
kirkeværge og kirketjener, som kommer
med en indstilling til godkendelse i
menighedsrådet. Karsten Petersen er
tovholder.
Mail med yderst positiv evaluering fra
korshærspræsten Signe Toft og med
hendes ønske om fortsat at bruge Sct.
Maria til korshærsgudstjenester med
spisning bagefter. Der har deltaget ml. 1523 personer. Rummet fungerer godt.
Givende at der er kirketjener til stede, det
giver mere ro. Gerne have mulighed for af
og til at bruge organist i sognet.
Provsten meddeler desuden, at provstiet er
meget taknemmelig for den hjælp, som
korshærspræsten får lokalt i sognet.
Opbakning fra menighedsrådet. Skal dog
være opmærksomme på, at der er
ressourcer i personalet hertil.
Maibrit Pedersen meddeleler Signe Toft, at
hun meget gerne må fortsætte med det.
Vi tager det op igen i menighedsrådet, når
vi flytter til Sct. Nicolai.
Signe Toft overvejer også, om Sct. Nicolai
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Kirke vil ha’ de rette rammer hertil.
9. Beslutning: Vi mangler en person, der vil
føre sognets scrapbog mod at få
abonnement på VAF. Hvem?
10. Drøftelse og beslutning:
Udviklingsplanen for Søndre Kirkegaard,
evt. nedsættelse af ad hoc udvalg.

11. Eventuelt.

MR referat ramme 190424.docx

Lisbeth Schüsler Hansen.
Udviklingsplanen er et udkast/ et forslag.
- Svend Simonsen præsenter i første
omgang billeder taget på kirkegården.
Uanset hvad vi beslutter nu af plan, så
mener Svend Simonsen, at vi snarest bør
gøre noget ved beplantningen tættest på
kirken – især bagved op mod Koldingvej.
Det ser ikke godt ud. Halvdelen er ved at gå
ud, og der er mange døde træer.
Menighedsrådet er helt enig. Vi beder
derfor Vejle Kirker og Kirkegårde om at få
ryddet op i det hurtigst muligt. Ang. selve udviklingsplanen:
Der var en bred drøftelse.
Vi nedsætter et ad-hocudvalg, som får lavet
en mere samlet oversigt og kommer med et
oplæg til menighedsrådet, som vi kan drøfte
og evt. foretage mindre korrektioner i.
Tidligst på septembermødet i år.
Udvalget består af Karsten Pedersen
(tovholder), Vinni Nederby, Frederikke
Eichner Sørensen, Torben Mikkelsen,
Christian Møller.
Svend Simonsen viste billeder fra Sct.
Nicolai Kirke. Ønske at menighedsrådet besøger Sct.
Nicolai Kirke i forbindelse med næste
rådsmøde, som vi så vil holde i Sct. Maria.
- Vi har for øjeblikket fondsansøgning ude
til den nye alterkunst og håber på svar i
løbet af maj måned. Orientering ved Lisbeth Schüsler Hansen
om KirkeCare, hvor hun sidder i bestyrelsen
som Sct. Nicolai Sogns repræsentant.
Afventer at få en bankkonto, hvorefter der
kommer brev ud til kirkerne om de vil støtte
op. Der er folk, som har meldt sig til at gå
på gaden. Repræsentantskabsmøde i marts i skolekirke og Ungdomspræsteriet. Der er
kommet nye præster ind – Bente
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Rosenkrants sidder der ikke mere.
Nyt initiativ er Den lave Højskole et
samarbejde mellem Ungdomspræsteriet,
Værket og biblioteket. Tak for mad til personalets julefrokost, som
blev til en påskefrokost hos Vibeke og
Karsten Pedersen. Imam Ibrahim Maweed og Bente
Rosenkrants er blevet inviteret af PET til
oplæg i forbindelse med antiradikaliseringsprogram. De kunne desværre ikke få det til
at passe – det var med meget kort varsel.
Nu har de inviteret PET til Løget. De
kommer til efteråret. Husk frivilligfesten i maj.
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