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Menighedsrådsmøde

Ingen afbud

Ingelise N. deltog som personalets
repræsentant, Marianne K. som
koordinerende sognemedhjælper og Bodil W.
som kasserer og sekretær.
Dagsorden:
1

Indledning ved Lisbeth Jensen

---

2

Godkendelse af dagsorden

Pkt. 10 bortfalder, da der pt. ikke er nyt.

3

Aktuelt fra formand

Bevilget 3.000 kr. til evangelisationskursus og 2.000
kr. til sommerlejre for bl.a. flygtninge i lighed med
tidligere års praksis via Internationalt Kristent Center.

4

Aktuelt fra præster, kontaktperson,
Henrik om regelmæssige gudstjenester på palliativ
koordinerende sognemedhjælper, personalets afdeling på Vigerslevhus, dansk/arabisk gudstjeneste i
rep. og kordegn
Lindehøj Kirke 14/6, sommerboldspil i Vigerslev
Vænge og teenledersituationen.
Marianne savner deltagere til ”musik for 1-3 årige”
– forsøger med ugentlige samlinger efter
sommerferien.
Kontaktpersoner foreslår kirken betaler morgenbrød
én gang ugentligt – vedtaget. Det bliver torsdag, hvor
morgenbønsdeltagere også deltager i morgenkaffen.
Bodil om partshøring i forbindelse med udskiftning af
gadebelysning i området omkring kirken.
Sognegrænsesagen er sendt til høring hos
Geodatastyrelsen. Julie – teenleder har opsagt sin
teenleder-funktion. MR skal tage stilling til, om
ordningen skal fortsætte i forbindelse med budget
2016.

5

PR og kommunikation

PR-udvalg: Steen, Inger Margrethe og Henrik. Peter
og Thomas kan indkaldes som tekniske konsulenter.
Menighedsrådet synes godt om Folkekirkens nye logo
og ønsker at arbejde videre med, hvordan det kan
bruges. Logoet er let tilgængeligt og kan umiddelbart
bruges og evt. senere udskiftes.
Udvalget arbejder videre.

6

Kirkens 75 års jubilæum i 2016

Biskoppen inviteres til at holde festgudstjeneste 1.
søndag i advent 2016 i samarbejde med kirkens
præster. Provsten bedes sætte X i kalenderen for at
reservere dagen. Udvalget tager kontakt til Sigurd
Barrett for at undersøge, om han kan deltage om
eftermiddagen. Udvalget arbejder videre. Udvalget
suppleres med Tonny. Henrik og Bodil indkaldes efter
behov.
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7

Ansøgning fra MR-medlem om udtrædelse af Menighedsrådet tager Lene Kursch-Hansens
rådet
udtrædelse af rådet til efterretning. Lene udtræder af
rådet dags dato. Jytte Smidt indtræder i rådet som
første stedfortræder.

8

Valg af kasserer

Jytte Smidt vælges til kasserer.

9

Forslag om MR-stand ved sommerfesten 22.
august

Udvalg: Irene B., Ella og Inger Margrethe.
Til kalenderen: Sommerfest 22/8 kl. 13-17

10 Nyt vedr. personaledage

Intet nyt – punktet udsættes.

11 Det stående udvalgs punkt

Udvalget arbejder videre med lys i kirken.

12 Økonomi
1. Orientering fra budgetsamråd 17. juni og
udkast til budget 2016
2. Ansøgninger til 3%-puljen for 2016

Første udkast til budget 2016 er sendt til provstiet.
Der søges om:
- 40.000 kr. til Sigurd Barrett-besøg (enten i
forbindelse med jubilæet, sommerfest eller
kirkeROD)
- 75.000 kr. til kirkens 75-års jubilæum
- 40.000 kr. til aktiviteter til Greater Love
Bodil skriver linjer om Sigurd Barrett-besøget i
samarbejde med Steen, Jesper om 75-års jubilæet og
Henrik om Greater Love. Ansøgningen samles og
sendes til provstiet før sommerferien.

13 Ajourføring af indsamlingslisten

Der gøres brug af ambassadører, lidt efter lidt, hvor
det er muligt. Drøftelse omkring listen. Henrik
kommer med bud på revidering på næste møde.

14 Kordegnekontorets sommeråbningstider

Kordegnekontorets sommeråbningstider fra nu af:
lukket om onsdagen i juni-august. Vedtaget
enstemmigt. Der arbejdes på en henvisningsaftale med
Timotheuskirken.

15 Evt.

Luthers Nøgle Rollespil 19. september.
Valby Kulturdage 4.-5. september, hvor
Valbykirkerne deltager med en fælles kirkestand.
Noter gerne datoerne til kalenderen.

16 Oplæsning af referat

---

Mødet slut kl.22.07
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