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Referat af menighedsrådets 27. maj 2020
Afbud: Kirsten Beck, Mette Holm Petersen.
1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt med tilføjelse af nyt pkt. 9 vedr.
KFUM´s Sociale arbejde v/ Bente
Rosenkrants samt lukket pkt. 15.

2. Godkendelse af referatet fra mødet 29.
april 2020

Godkendt.

3. General orientering (Bilag 1)

Kirkens Korshær siger 1000 tak for
økonomisk hjælp til varmestuen i en
vanskelig tid, der har gjort det muligt at
byde på mad og en kop varm kaffe. - F.U.
har besvaret en henvendelse fra Erik Kure.
1) I forhold til fastholdelse af korsangerne
har sognet i alt bevilget kr. 20.000 til indkøb
af dragter til hhv. Pigekor & Ungdomskor og
Juniorpigekoret. 2) Der bliver ikke
international klokkespilsfestival, men der er
afsat kr. 20.000 alt inklusive som kan
anvendes til klokkespil med indenlandske
gæsteklokkenister. 3) Sognet vil se
nærmere på evt. indkøb af lydudstyr til
streaming, når indkøbet af øveklokkespil og
computerstyring er på plads. - Maibrit
Pedersen og Erik Kure: Der er morgensang
torsdage 9.00 - 9.30 i Sct. Nicolai Kirke fra
4. juni og gerne frem til august. - Bente
Rosenkrants og Ellen Plougstrup:
Stillestund genopstår foreløbig to mandage
25. maj og 8. juni kl. 17-18.

4. Orientering om status på det
internationale arbejde v/ Bente
Rosenkrants

Vi havde søgt om en treårig forlængelse af
projektet i provstiets regi, desværre fik vi
afslag, så projektansættelsen udløber i
november. Formanden skal til
budgetsamrådsmøde i provstiet og der vil
det blive nærmere drøftet og belyst.
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5. Orientering og drøftelse: Hvordan er vi
kirke i corona-tiden? (Bilag 2A, 2B).

Bortset fra hos Krea-pigerne fastholdes
det, at der generelt holdes 2 meters
afstand mellem alle deltagere i sognets
arrangementer. - Præsternes prædikener
på nettet har været godt besøgt. Vi kunne
overveje at udvikle en form, hvor moderne
kommunikationsformer taler til målgrupper,
vi ellers kan have svært ved at nå. En
fokusgruppe med unge mennesker kan
være en mulighed for at undersøge nye
muligheder for at nå ud til flere unge.
Kommunikations-udvalget arbejder videre
med ideerne. - Streamingen af
klokkespilskoncerter har været en succes. Morgensang savner den efterfølgende
forsamling med kaffe og brød, indtil videre
tilbyder vi alene kaffe/te. - Åben drøftelse
omkring bespisning ved de forskellige
arrangementer. Beslutning: Der kan af
præsterne serveres indpakket mad eller
portionsanretninger til konfirmanderne og
tilsvarende for korlederne, samt
minikonfirmander og Krea-piger hvor kkmedarbejderne sørger for anretningen. Præsten har afprøvet en ny form ved
altergang, som fungerer godt.

6. Orientering: Orienteringsmødet forud for
menighedsrådsvalget v/ valgudvalget.

Orienteringsmødet bliver 18. august kl. 19 i
Søndermarkshuset, det annonceres fra den
28. juli. Der bestilles opdaterede foldere og
bannere. Der kommer ligeledes
opdateringer på de gamle roll-ups vedr.
orienteringsmødet. Medlemmer af
menighedsrådet opfordres til at fremstille
nogle korte beskrivelse med egne
erfaringer fra arbejdet i menighedsrådet,
som kan anvendes på hhv. hjemmeside og
Facebook, som optakt til valget.

7. Beslutning: Nedsættelse af
ansættelsesudvalg vedrørende kirketjener
v/ Formanden (Bilag 3).

Beslutning: Udvalget består af formanden,
kontaktpersonen, præsten ved Nicolai,
kirkeværgen ved Nicolai, kordegnen og to
kirketjenere.
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8. Drøftelse og beslutning:
Kommunikationsudvalget indstiller: Udvalg
og grupper skal lægge referater ind både i
egen mappe OG i mappen ALLE.
Udvalg og grupper må vurdere, om
noget kun bør ligge i særlig fil i egen
mappe.

Beslutning: Indstillingen er taget til
efterretning.

9. KFUMs Sociale arbejde v/ Bente
Rosenkrans

KFUMs Sociale arbejde ønsker at benytte
lokaler i Løget Kirke til bespisning, hvor
familier med forskellige ressourcer kan
mødes hver anden uge i et halvt år i KFUM
regi. Åben drøftelse af mulighederne.
Beslutning: Sognet vil gerne tilbyde lokaler
i Løget, naturligvis under overholdelse af
sognets og myndighedernes løbende
opdaterede retningslinjer.

10. Drøftelse og beslutning: Hvordan et
alterbord skal dækkes v/ Maibrit Pedersen
(Bilag 4).

Beslutning: I dagligdagen anbringes der på
alteret alterstager, en minimalistisk
alterdug, ritualbog, salmebog og en bibel.

11. Drøftelse og beslutning: Ændring af
liturgi v/ præsterne (Bilag 5)

Beslutning: Uden for højmesserne afprøver
vi at gudstjenesterne afsluttes med
velsignelsen i en periode indtil
liturgiudvalget har evalueret det.

12. Drøftelse: Sct. Nicolai Kirkes profil v/
Maibrit Pedersen.

Punktet udsættes til et senere møde.

13. Orientering om ny mødedato i juni:
onsdag 24. juni 2020

Taget til efterretning.

14. Eventuelt

Et lille hæfte om kærlighed udarbejdet af
Karsten Petersen kan frit hentes ved
forfatteren. - Liturgiudvalget mødes som
aftalt 2 juni.

15. Lukket punkt
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