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Referat af menighedsrådets 21. oktober 2020
Valg af indlednings- og afslutningssang: Kirsten Bech
Afbud: Lene Christiansen. Fraværende: Vinni Nederby.
1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

2. Godkendelse af referatet fra mødet 9.
september og 29. september 2020

Begge referater godkendt.

3. Generel orientering (Bilag 1).

Afklarende spørgsmål omkring det nye
menighedsråds sammensætning. Svend Simonsen orienterer: De gamle
stole fra Sct Nicolai Kirke, som har været
udlånt, er nu til salg og der indhentes tilbud
på samlet salg af de sidste. - Frederikke
Eichner Sørensen orienterer: Der er ikke
kommet kandidatlister, så der vil ikke blive
afstemningsvalg. - Maibrit Pedersen
orienterer: Torsdag 12. november:
Aftenmusikarrangement: Landskaber i
naturen med Britta Egebjerg og Camilla
Hyttel i Sct. Nicolai Kirke. - Da der ikke vil
blive hustandsindsamling i år til fordel for
Kirkens Korshær, vil korshærspræst Signe
Toft fejre gudstjeneste den 22. november i
Sct. Nicolai Kirke med salg af kaffe og te til
fordel for korshæren. - 19. november
Inspirations aften i Silkeborg om det aktive
kirkerum arrangeret af kirkefondet.Bente Rosenkrants orienterer: 15.
november fejres 25 års jubilæum for
opførelsen af sognegården i Løget med
musik sang og historier om Løget. Christian Møller orienterer: Ansøgning om
støtte til alterkunsten er sendt til stiftet.

4. Orientering: Nyt fra medarbejderrepræsentanten v/ Lene Christiansen.

Udgår.

5. Drøftelse og beslutning: Budget 2021, 2.
behandling v/ Michael B. Ecke (Bilag 2 A, 2
B & 2 C).

Gennemgang, overblik og fælles drøftelse
v/ Michael Ecke. budget 2021 samt
supplerende forklaringer er ved 2.
behandling enstemmigt godkendt. Endelig
godkendelse med særligt stempel på
næste MR-møde.
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6. Drøftelse og beslutning: Godkendelse af
revisionsprotokollen for regnskab 2019
(Bilag 3 A, 3 B & 3C).

Revisionsprotokollen er godkendt.

7. Orientering om kvartalsrapport 3. kvartal
2020 v/ Michael B. Ecke.

Gennemgang og afklaring ved Michael B.
Ecke.

8. Drøftelse og beslutning: Ansøgning om
tilskud til Jul i Fællesskab (Bilag 5).

Vi støtter Jul i Fællesskab med kr. 5.000,-

9. Drøftelse og beslutning: Medlemskab af
Kirke Care v/ Lisbet S. Hansen.

Menighedsrådet tilslutter sig forslaget om
medlemskab.

10. Drøftelse og beslutning: Udtalelse vedr. Menighedsrådet har ingen indsigelser vedr.
kommunens forslag til lokalplan 1259 (Bilag lokalplan 1259.
6 A, 6 B & 6 C).
11. Drøftelse og beslutning: Nedsættelse af Oplæg ved Maibrit Pedersen.
et tekstiludvalg ved Sct. Nicolai Kirke v/
Beslutning: Der nedsættes et Tekstiludvalg
Maibrit Pedersen (Bilag 7 A & 7 B).
ved Sct. Nicolai Kirke med Svend
Simonsen, Mia Ajer, Maibrit Pedersen,
Birgitte Arffmann og Leif Arffmann.
12. Drøftelse og beslutning: Køb af to
alterduge til Sct. Nicolai Kirke v/ Maibrit
Pedersen (Bilag 8 A & 8 B).

Udvalgets første fokus bliver en nærmere
undersøgelse af og tilbud på indkøb af to
alterduge.

13. Drøftelse og beslutning: Forslag til
gudstjenester i julen v/ præsterne (Bilag 9).

Gudstjenesteplan i julen er drøftet og
vedtaget.

14. Drøftelse og beslutning: Ændringer i
liturgien v/ præsterne (Bilag 10).

Den foreslåede ændring af liturgien ved
dåb er vedtaget, så trosbekendelsen siges
fælles ved dåb og så forkortet tilspørgsel v.
barnet: “Vil du døbes på den kristne tro,
sådan som vi i fællesskab har bekendt
den?” Åben drøftelse af forskellene ved at sidde
ned eller stå op, når der synges.
Beslutning: Forskellige versioner kan
præsterne frit efterprøve. Ændringsforslaget i Søndermarkskirken, så
”O Guds lam uskyldig” anvendes ved
nadveren blev vedtaget.
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15. Drøftelse og beslutning: Ændring af
morgen- og aftenringning fra kirkerne v/
Karsten Petersen (Bilag 11).

Beslutning: Ændring af morgenringning kl.
8 er enstemmigt vedtaget og aftenringning
kl. 18. er vedtaget. For stemte: Svend
Simonsen, Karsten Petersen, Mette
Kæmsgaard, Anne Lundemann, Kirsten
Bech, Inger Jæger, Frederikke Eichner
Sørensen og Christian Møller. Imod stemte:
Maibrit Pedersen, Torben Mikkelsen,
Lisbeth Schüsler Hansen og Bente
Rosenkrants. Mette Holm undlod at
stemme.

16. Beslutning: Fastlæggelse af tidspunkt
for det ny menighedsråds første møde.

Onsdag 18. november 2020.

17. Eventuelt.

Kirkehavearbejdet er begyndt igen. - Der
bliver lavet en særlig gravstedsafdeling for
hjemløse på Gamle Kirkegård. Personalet har i fællesskab fundet flere
besparelser på den eksterne
rengøringsudgift. - Ny familieklub begynder
i Løget Kirke i næste uge med 30
deltagere. - Der vil være musikledsagelse
under julens to eftermiddagsgudstjenester i
Løget Kirke.
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