Referat fra møde i menighedsrådet
onsdag 9. september 2020 kl. 18.00 i Søndermarkshuset
Afbud: Mette Kæmsgaard, Anne Lundemann, Kirsten Beck
I Bjørn Brix’ fravær refererede Bente Rosenkrants
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt med tilføjelse af nyt punkt 7 + 9.
2. Godkendelse af referat fra mødet 12. august 2020
Godkendt.
3. Generel orientering
Ad …. Skole-kirke: Præcisering: det omfangsrige materiale i bilaget afspejler det udbud,
som sendes til skolerne i provstiet.
Mundtlig orientering:
-Er beskæring af beplantning af kommunens områder omkring Løget Kirke på vej? Vi
efterspørger hos kommunen.
- Referat fra BOF ligger på Intra.
-Referat fra Frivilliggruppen ligger på Intra.
-Det nyoprettede guidekorps i Sct. Nicolai ønsker navneskilte. Dette har afstedkommet
bestilling af sådanne til div. funktioner.
4. Orientering: Nyt fra medarbejderrepræsentanten v/Lene Christiansen
-Intet nyt.
5. Orientering: Valgmødet 15. september v/Frederikke Eichner Sørensen
Det meste er på plads – dagsordenen er lovfæstet.
Afstemning på aftenen, først til MR– dernæst til suppleantliste – og slutteligt, hvis
nødvendigt et opfyldningsvalg.
Der må stemmes på 0-7 personer.
Ved ankomst godtgøres, at fremmødte har valgret og er valgbare.
6. Drøftelse og vedtagelse: Sognets retningslinjer vedrørende bekæmpelse af Corona-smitte
v/Christian Møller
Sundhedsstyrelsens retningslinjer er reviderede 20.08.20.
FUs indstillinger er vedtaget.
(Præcisering: udlejning, som standses indtil videre, gælder kun hvad der ikke allerede er
planlagt: kaffe i forbindelse med bisættelser, reception v. dåb og vielser o.lign.)
Ved personalets usikkerhed herom: kontakt daglig leder eller kontaktperson.
7. Julen i coronatiden
Kan vi imødekomme ønsker og behov omkring juleaftensgudstjenester?
Input fra drøftelsen:
-Julenatsgudstjenesten i Sct. Nicolai kan rumme søgningen.

-Karsten Peytersen: Søndermarken: evt. fordobling af gudstjenester og kortere varighed.
--Bente –Rosenkrants: Løget: Evt. 2 kortere eftermiddagsgudstjenester i stedet for én – og
drøm om at tale juledag op. Evt. julegudstjeneste 23. dec.
-Maibrit Pedersen: Sct. Nicolai: Evt. 2 eftermiddagsgudstjenester i stedet for én.
-Der bliver brug for ekstra hjælp til afspritning mellem gudstjenesterne og
pladsanvisninger.
-Streamet gudstjeneste?
-Brug for at offentliggøre, hvor mange der er plads til?
-Mundbind?
-Vi får givet PR omkring jul og kirke ganske gratis, ligesom påsken fik meget medieomtale.
Beslutning:
Præster kommer med udspil, vendt med øvrige personale til næste MR-møde.
Sang- og musikudvalget opfordres til at træffe beslutninger omkring koncerterne.
8. Drøftelse: Budget 2021 v/Michael B. Ecke
Ligningstal for 2021 er endnu ukendte. Der forventes beskæring i forhold til 2020.
(Ligning 2020: 6.397.000)
Orientering om foreløbige overvejelser.
Udkast ud fra den kommende udmelding vil blive udsendt.
Budget færdigbehandles i oktober.
9. Nadver i Søndermarkskirken
Forslag fra Karsten Petersen: udelukkende anvendelse af druesaft v. altergang. Vedtaget.
10. Drøftelse: Hvad karakteriserer en virkelig god gudstjeneste?
Rigtig gode betragtninger bordet rundt.
11. Eventuelt
-KirkeCare har årsmøde 28.09. i Nørremarkskirken.
-Jul i Fællesskab forberedes med corona-hensyn.
-Husk morgendagens foredrag: ”God´s own country” i Søndermarkshuset.
-Bedeugen, uge 2, planlægges med corona-hensyn.
-Valgaften 15.09: Prik stadig gerne.

