Jægersborg Menighedsråd

Referat af menighedsrådsmøde d. 22. august 2017
Til stede: Jens Bache (formand), Erik Wiborg (næstformand), Brian Mühldorff (kasserer), Dorte Klit, Louise Bang (kontaktperson), Anders Helweg, Kirsten Krogh Nielsen, Marion Schwarz, Thomas Krantz , Lea Skovsgaard (sognepræst) og Kenneth
Knigge (sognepræst).
Endvidere deltog: Kirsten Brennum, Mads Damlund (organist), Marianne Strømann (kirkeværge) og Solrun di Vecchia
(kordegn).
Fraværende: Mette Stefansen.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Referat fra sidste møde, den 22. august 2017
Meddelelser fra formanden
Præsterne orienterer
Et kirkeligt emne
Nyt fra udvalg m.v.
Eventuelt

1 – Referat fra sidste møde, den 22. august 2017
Referatet gav ikke anledning til bemærkninger.
2 – Meddelelser fra formanden
Formanden orienterede:
 Høstfesten er vel overstået: Fuld kirke, fuld sognegård og 10.031 kr. til Kofoeds Skole.
 Det årlige kirkeblad er uddelt ved hjælp af konfirmanderne
 Jægersborg Orgelbog er blevet uropført. Første del er blevet indspillet.
 Kirkens driftsramme for 2018 bliver 3.665.765 kr. Finansieringen lidt mindre for at opsuge noget af overskuddet fra
maling af kirken til brug i andre anlægsprojekter.
 Valg til provstiudvalget er overstået uden afstemning. Jens Bache blev valgt. Da alle kirker er repræsenteret i det nye
udvalg kan man overveje en personlig stedfortræder.
 Valg til stiftsrådet er overstået uden afstemning. Jens Bache blev valgt.
 Stiftet fejrer reformationsjubilæum og Landemode den 29. oktober klokken 14. Samlet tilmelding.
 Provstiet fejrer reformationsjubilæum den 31. oktober i Helleruplund kirke.
 På seneste stiftsrådsmøde orienteredes om stiftets kommunikationsstrategi.
Menighedsrådet tog orienteringen til efterretning.

3 – Præsterne orienterer
Præsterne orienterede om efterårets undervisningsaktiviteter for konfirmander og minikonfirmander.
En udløber af det vellykkede forløb med minikonfirmanderne fra Skovgårdsskolen var, at Lea overvejede at lave en månedlig
”fortælletime” for børn i den aldersgruppe. Eventuelt kunne minkonfirmandlærer Thomas inddrages. Kenneth vil invitere
konfirmandforældre til undervisning i efteråret. Menighedsrådet var positiv til disse initiativer
Placering af kirkebønnen blev diskuteret i forhold til højmessens liturgi i øvrigt. Der var enighed om – som en forsøgsordning
– at placere kirkebønnen foran alteret efter prædikenen. Også kirkebønnens indhold blev diskuteret. Kirkebønnen er
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menighedens forbøn for mennesker i nød, for øvrigheden og for kirken. Præsten er forholdsvis frit stillet med hensyn til
kirkebønnens udformning, men der eksisterer en vejledning for præster, hvori det forventes at regenten, det kongelige hus
samt regering og folketing medtages i kirkebønnen.
4– Et kirkeligt emne
Der var ikke foreslået noget til dette punkt. Lea forbereder et emne til næste møde sammen med Marianne.
5- Nyt fra udvalg m.v.
Organisten og musikudvalget
Musikudvalget har holdt sit første møde og vil mødes igen til foråret omkring efterårets musikprogram.
Distriktsforening og Landsforening
Den traditionelle inspirationsweekend ligger 26.-27. januar 2018. Programmet er under udarbejdelse.
Kirkeudvalget og præstegårdudvalg
Der har været brud på et rør mellem kirke og sognegård. Skaden er udbedret, og den er anmeldt til forsikringen. På
grund af regningens størrelse kan der blive behov for 5-% midler, såfremt forsikringen ikke dækker.
Der har været vand i kælderen på præsteboligen PV62 (opstigende vand i forbindelse med de seneste skybrud).
Aktivitetsudvalget
De netop gennemførte arrangementer (Luther og Velfærdsstaten og høstgudstjenesten) blev omtalt. Næste
arrangement: Salmer og Suppe den 11. oktober.
Udvalget foreslog at beløbet til annoncering blev overført til aktivitetsudvalget. I første omgang blev det foreslået, at
informationsudvalget støttet af månedlige udtræk fra økonomisystemet skaber et overblik på området – både for
informationsudvalget og for aktivitetsudvalget.
Kassereren
Der kommer nye medarbejdere på GPR-kontoret.
Udstillingsudvalget
En billedramme er blevet smadret og er blevet erstattet.
Informationsudvalg
Efterårets folder er – som tidligere nævnt – blevet uddelt.
Skoletjenesten
Der er blevet holdt et stort reformationsspil i byen.
Korbestyrelsen
Næste bestyrelsesmøde er den 4. oktober.
Kontaktpersonen
Der indkaldes snarest til den årlige drøftelse af arbejdsmiljøet. Menighedsrådet er velkommen til første del af mødet.
Åbent Forum
Den traditionelle sensommertur den 19. september går til Vallensbæk Kirke.
6 – Eventuelt
Intet
Næste møde: 26. oktober med bl.a. næste års budget på dagsordenen.

Referent: Jens Bache og Lea Skovsgaard
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