Vor Frue Kirke
Menighedsrådet
Offentligt, ordinært menighedsrådsmøde.
Den 18. april 2019 indkaldes menighedsrådet og medarbejderrepræsentant Lars Frederiksen til
offentligt, ordinært menighedsrådsmøde, der afholdes

Torsdag den 25. april 2019
kl. 10.30
i Sognehuset, Frue Kirkestræde 12 B.
Afbud:

Søren Windell, Lizzi Mark, Karen Margrethe Jensen

Fraværende: Ingen
Ordet til dagsordenen.
Liturgiudvalget anmoder om at få 2 punkter på dagsordenen
De indgår som henholdsvis punkt nr. 8 og 9 - og Eventuelt bliver punkt 10.
Punkt 8.

”Salige er de, som hører Guds ord og bevarer det”
Skal dette blive i gudstjenesten eller skal det fjernes?
Punkt ved Liturgiudvalget.

Punkt 9.
i

Udvalget foreslår, at vi i fremtiden bruger Kyrie, når den violette messehagel er
brug, og at vi bruger Kyrie og Gloria, når den hvide eller røde messehagel er i
brug.
Vi vil gerne herved tydeliggøre vores store højtider i kirkeåret.
Punkt ved Liturgiudvalget.
Anmodningen imødekommet.
Birgit Nielsen meddeler, at punkt 7 udgår. Arbejdsmiljørepræsentanten vælges blandt
medarbejderne.
Camilla Balslev forlader mødet kl. 11.00.
Dagsorden:
1.
Spørgetid til menighedsrådet.
Intet.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

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

3.

Projektforslag vedrørende indvendig istandsættelse.
Vil blive gennemgået på mødet.
Fil vedhæftet.
Punkt ved renoveringsudvalget.
Projektforslage - beskrevet sidder i en mappe på kontoret.

4.

Over slag over indvendig istandsættelse.
Vil blive gennemgået på mødet.
Fil vedhæftet.
Punkt ved renoveringsudvalget.
Menighedsrådet godkender, at der arbejdes videre med dette.
Sammen med projektforslaget og overslaget indsendes til provstiudvalget en anmodning
om tilladelse til indkøb af et flygel til kirken.
Camilla Balslev forlod mødet under dette punkt.

5.

Vil vi tilslutte os et fælles regnskabskontor for flere kirke i Sankt Knuds Provsti,
eller ønsker vi at fortsætte med regnskabsfører Michael Nielsen?
Punkt ved Birgit Nielsen.
Vi ønsker at fortsætte med regnskabsfører Michael Nielsen.

6.

Godkendelse af aktivitetsudvalgets planer.
Referat fra aktivitetsudvalget fremsendes.
Punkt ved aktivitetsudvalget.
Godkendt.

7.

Valg af ny arbejdsmiljørepræsentant.
Karen Margrethe Jensen ønsker ikke at fortsætte som arbejdsmiljørepræsentant.
Punkt ved Birgit Nielsen.
Udgår.
Arbejdsmiljørepræsentanten vælger blandt medarbejderne på næste medarbejdermøde.

8.

”Salige er de, som hører Guds ord og bevarer det”
Skal dette blive i gudstjenesten eller skal det fjernes?
Punkt ved Liturgiudvalget.
For fjernelse: JBS, FH.
Imod fjernelse: BLP, BN, DL, JBH, MH, HP.
Hverken for/imod: AJ.
”Salige er de, som hører Guds ord og bevarer det” forbliver i gudstjenesten.

9.

Udvalget foreslår, at vi i fremtiden bruger Kyrie, når den violette messehagel er i
brug, og at vi bruger Kyrie og Gloria, når den hvide eller røde messehagel er i
brug.
Vi vil gerne herved tydeliggøre vores store højtider i kirkeåret.
Punkt ved Liturgiudvalget.
Forslaget vedtaget.

10.

Eventuelt.
Lars Frederiksen foreslår undervisning i forskellige liturgiske og musikalske led, så
menigheden får mulighed for at synge med på korsvarene.
Kunne evt. finde sted i kirken eller sognehuset lige efter gudstjenesten om søndagen.
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