Jægersborg Menighedsråd

Referat af menighedsrådsmøde d. 20. april 2017
Til stede: Jens Bache (formand), Brian Mühldorff (kasserer), Dorte Klit, Louise Bang (kontaktperson), Anders Helweg, Kirsten
Krogh Nielsen, Marion Schwarz, Mette Stefansen, Thomas Krantz , Lea Skovsgaard (sognepræst) og Kenneth Knigge
(sognepræst).
Endvidere deltog: Kirsten Brennum, Anders Graversen, Stig Kokfelt, Torben Holm, Marianne Strømann (kirkeværge) og
Solrun di Vecchia (kordegn).
Fraværende: Erik Wiborg.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Referat fra sidste møde, den 20. april 2017
Meddelelser fra formanden
Budget for 2018
Jægersborg kirke i fremtiden
Nyt fra udvalg m.v.
Eventuelt

1 – Referat fra sidste møde, den 20. april 2017
Referatet gav ikke anledning til bemærkninger.
2 – Meddelelser fra formanden
Formanden orienterede:
 På budgetsamrådet (som også er et orienteringsmøde om valget) vil der blive stillet forslag om, at
præstebetjeningen af Tranehaven gøres permanent i form af en samarbejdsaftale. Forslaget gav kun anledning til
positive kommentarer.
 Energimærkningen foreligger nu i form af færdige rapporter på vores bygninger. Resultatet vil blive præsenteret på
ovennævnte budgetsamråd, og kirkeværgerne vil blive indkaldt til et møde om fælles emner i rapporterne.

Menighedsrådet tog orienteringen til efterretning.
3 – Kirkens budget for 2018
Formanden gennemgik forudsætningerne i det udsendte budgetudkast. Vi har ingen ønsker om anlægsmidler i 2018, og
ingen har indsendt forslag om midler fra udviklingspuljen. Menighedsrådet godkendte det foreløbige budget, som vil blive
indrapporteret via økonomiportalen til provstiet. Efter budgetsamrådet i august vil vi modtage de endelige budgetrammer.
4 – Jægersborg Kirke i fremtiden
Præsterne og Anders Helweg havde forberedt dette punkt: Kirkerummet har i alt væsentligt været uændret siden
renoveringen i 1965, hvor den oprindelige ”almue-indretning” blev erstattet af et mere moderne udtryk ved ægteparrene
Inger/Johannes Exner samt Mogens Jørgensen/Gudrun Steenberg. Flere problemer blev diskuteret:
 Området mellem de forreste kirkebænke og koret opleves som overfyldt og ”rodet” med kororgel og lysglobe samt
prædikestol og en meget stor døbefont.
 Præsterne kunne godt ønske sig den meget forhøjede prædikestol sænket og dermed et mere nutidigt forhold
mellem prædikant og menighed.
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Kirkens instrumenter – cembaloet og kororglet – er meget udsatte. Der mangler en sikker opbevaring, som ikke
indbefatter bøvlet og usikker transport ad en snæver spindeltrappe til pulpituret.
Man burde overveje at gennembryde muren fra teknikrummet i våbenhuset til det lille kapel og isolere kapellet, så
man fik opbevaringsplads til instrumenterne.
Samtidig burde man visualisere forskelle alternativer for kirkerummets indretning.

De skitserede emner og løsningsforslag var genstand for en detaljeret drøftelse. Der var enighed om at sætte et beløb på kr.
10.000 af til visualisering og skitsering af forskellige løsningsforslag. Af andre delemner, som blev drøftet var muligheden for
at indkøbe et elektronisk klaver i professionel kvalitet (et flygel vil fylde for meget) og udvidelse af ”Pias kontor” i
sognegården ved at inddrage det nærliggende depot. Der var enighed om, at eventuelle ændringer i kirkerummet skal ses
under et helhedssyn (ligesom i 1965-renoveringen), hvilket vil betyde behov for kunstnerisk assistance af et vist kaliber.
Endelig drøftede menighedsrådet vores forskellige gudstjenesteformer. Forskellige justeringer blev drøftet, herunder forsøg
med flytning af skumringsgudstjenesterne til en hverdag.
5– Nyt fra udvalg
Dette punkt var som følge af mødets særlige karakter ganske kortfattet, men frivilligfesten, koordinering af annonceudgifter
og sommerens udflugter blev diskuteret. Den årlige kirkefolder er ved at være klar og fordeles efter sommerferien.
6 – Eventuelt
Næste møde 22. august, hvor de endelige budgetrammer vil være kendt.

Referent: Jens Bache.
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