Vor Frue Kirke
Menighedsrådet
Offentligt, ordinært menighedsrådsmøde.
Den 31. januar 2018 indkaldes menighedsrådet og medarbejderrepræsentant Lars Frederiksen til
offentligt, ordinært menighedsrådsmøde, der afholdes:

Torsdag den 8. februar 2018
kl. 11.00
i Sognehuset, Frue Kirkestræde 12 B.
Dagens sange vælges af: Søren Windell
Afbud:

Camilla Balslev og John Balle Hansen

Ordet til dagsordenen.

Intet

Dagsorden:
1.
Spørgetid til menighedsrådet.

Intet

2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Meddelelser fra:
Formanden
Kontaktpersonen
Kassereren
Præsterne
Kirkeudvalget
Kirkeværgen
Præstegårdsudvalget
Aktivitetsudvalget/børne- og ungeudvalget
Kirkebladsudvalget
Medarbejderrepræsentanten
Udvalg for brug af Latinskole

3.

Kirkens liv og vækst.
Punkt ved Camilla Balslev / Jørgen Samsing Bendixen
Orientering om høstmarkedet og om minikonfirmander.

4.

Valg af nyt medlem til kirkeudvalget.
Flemming Hanghøj udgår, da han er blevet kirkeværge.
Punkt ved Birgit Nielsen
Bente Lund Pedersen er valgt som nyt medlem.

5.

Forslag til omdeling af kirkebladet.
Sportsklubben ”Stjernen” er kontaktet og er interesseret i at
omdele kirkebladet.
Vi leverer ruterne. Kirkebladet leveres fra bogtrykkeren i bundter á 50 stk. - eller
hvad vi ønsker.
Vi tilbyder ”Stjernen” 1,00 kr. pr. blad og evt. regulering efter 2 gange til 1,25 kr.
Pris ved FK kr. 1,40, pris ved Post Nord kr. 1,93.
Der er ca. 5.230 kirkeblade.
Punkt ved kirkebladsudvalget
”Stjernen” har sagt fra og der er taget kontakt til spejderne i Georgsgade for omdeling af
kirkebladet. Kirkebladsudvalget arbejder videre med omdelingen og indkalder spejderne til
et møde.

6.

Ansøgning om økonomisk tilskud til Café Paraplyen, Odense.
Punkt ved Birgit Nielsen
Der gives et tilskud på kr. 1.000,00.

7.

Ansøgning om økonomisk tilskud til Sct. Nicolai Tjenesten Fyn.
Punkt ved Birgit Nielsen
Der gives et tilskud på kr. 1.000,00.

8.

Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Odense (FTS), spørger om Vor Frue Sogn
vil være medlem.
Kontingent årligt kr. 4.000,00.
Se vedhæftede fra FTS.
Punkt ved Birgit Nielsen
Vi ønsker at blive medlem af FTS og betaler et årligt kontingent kr. 4.000,00.

9.

Forslag om en heldagsstudietur i juni - august for alle medarbejdere og
menighedsrådsmedlemmer med ægtefælle eller kæreste.
Punkt ved Karen Margrethe Jensen og Birgit Nielsen
Forslag om en tur med deltagelse af ægtefælle eller kæreste:
For stemte: BN, LM, JSB, KMJ, HP, AJ, MH, BLP.
Forslag om en tur uden deltagelse af ægtefælle eller kæreste:
For stemte: SW, FH, ICP.
Det er vedtaget, at ægtefælle eller kæreste deltager.
Karen Margrethe Jensen og Jørgen Samsing Bendixen planlægger turen.

10.

Forslag om en praktikant i 9-10 timer pr. uge i 13 uger.
En uge kunne fx være:
onsdag 10-13
torsdag 12-16.30 i ulige uger (dækker bord spiller til sangene i TorsdagsCaféen)
torsdag 10-13 i lige uger
søndag 9-12 (synger med i kantoriet)
i alt 9-10 timer i 13 uger.
Både antal timer og antal uger kan justeres op og ned løbende.
Men ovenstående er kun et forslag og kan justeres så det passer os, dette gælder
også ugedagene.
Punkt ved Birgit Nielsen
Vedtaget, at vi siger ja til at have en praktikant.

11.

Høstmarked i september.
Der skal nedsættes et udvalg som vil stå for planlægningen af høstmarkedet.
Vi foreslår os at Østerbro Borgerforening, KFUKs kreds omkring Reden samt
Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde inviteres med ind i et samarbejde, så vi når
bredt diakonalt ud i sognet. Derudover kunne vi forestille os et kreativt hjørne i
månederne op til, hvor der blev strikket karklude eller lignende til salg på
høstmarkedet.
Punkt ved Camilla Balslev / Jørgen Samsing Bendixen
Vedtaget, at vi afholder et høstmarked.
Der blev nedsat et udvalg bestående af: Camilla Balslev, Jørgen Samsing Bendixen,
Anne Jensen og Birgit Nielsen.

12.

Camilla Balslev kom under punkt 12.
Når 2 bliver til 1.
Et forslag om at huse en månedlig fællesspisning i sognehuset for efterladte alene. I
stedet for at deltage i en egentlig sorggruppe kunne spisning sammen med andre være
en god anledning til at snakke sammen om stort og småt – og så smager mad bedre,
når den spises sammen med andre.
Der er en frivillig som står for arrangementet og en egenbetaling på kr. 50 til mad og
et glas vin + kaffe.
Punkt ved Camilla Balslev / Jørgen Samsing Bendixen
Forslaget er vedtaget.

13.

Underskrive referatet fra menighedsrådsmødet den 24. november 2017.
Punkt ved Birgit Nielsen
Referatet blev underskrevet.

14.

Eventuelt
Jørgen Samsing Bendixen orienterede om Menighedsrådsforeningen og dens arbejde.

Med venlig hilsen
Birgit Nielsen
Formand
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