Menighedsrådsmøde
Dato:
Sted:
Mødeleder:
Referent:
Til stede:

Afbud fra:

Måned 6, år 2020, tirsdag den 16. kl. 18.30-21.00
C Café
Per Møller Henriksen
Esther Jensen
Anette Zarling, Carsten Kristensen, Elin Skoven, Else Rahbek
Warming, Esther Jensen, Eva Jerg, Jan Bjørn Pedersen, Jens
Ahrnkiel, Mette Kovaltsenko, Per Møller Henriksen, Ragnhild
Dons
Børge Munk Povlsen, Jonna Platz Christensen, Jørn Frank Ellehage, Lone Sørensen, Torben Venndt

Før hvert møde skal en let servering rettes an. Det kan nås på ½ time. Hvervet går
på skift. Denne tirsdag er det Jens og Ragnhilds tur. Efter mødet skal der ryddes af og
vaskes op.

Tema: Musikudvalg og koncertprogram
Koret samlet for første gang i dag alle sammen på samme tid. Ingen er faldet fra.
Indtil nu har man øvet i små grupper á 8 mand ½ time ad gangen. Lige nu øver
man til Sankt Hans, hvor koret skal synge på Trinity. Niels ønsker at fortsætte det
arbejde, han påbegyndte før corona-krisen – arbejde med at få koret til at synge
uden musikledsagelse og virkelig lytte til hinanden.
Det blev drøftet, hvor koret står om søndagen. Når Volker spiller fra orglet, vil han
gerne have sangere omkring sig. Der kan indkaldes 8 sangere hver gang.
Under corona blev der optaget musik såvel som sang til net-gudstjenester – en
spændende udfordring. Stor tak for indsatsen til alle musikfolk!
Hans er glad for sit uddannelsesforløb og forventer at være færdig i 2021.
Niels færdig med sin uddannelse 5/6.
Koncerter resten af året:
22/8: Trio Con Brio
13/9: Gaia & Den Danske Salmeduo
8/11: Holmens Kantori + strygekvartet
8/12: Kirkens eget kor
Ideer fra orienteringsmødet:
Ragnhild Dons: Synge sammen med koret.
Per Møller Henriksen: Arrangere syng-sammen-højskole-aftener inspireret af Phillip
Fabers corona-sang.
Inger Bredtoft: Mere sang ved kirkefrokost mv.
Berit Hagenau Johansen: Menighedskor
Hvis vi skal have gang i noget fællessang i efteråret, skal vi være OBS på deadline
til kirkeblad 1/8.
Hans og Niels udtrykte glæde ved at være ansat sammen og med den arbejdsfordeling, der er.
Korrejsen i 2021 er ikke fastlagt.
Punkt 1) Godkendelse af dagsordenen
Godkendt med endnu et referat fra Musikudvalget (punkt 7)

Punkt 2) Opfølgning på og godkendelse af referat fra sidste MR-møde
19.05.2020
Godkendt og underskrevet.
Punkt 3) Nyt fra formanden/indkommen post
a) Orienteringsmøde 9/6 – opsamling
Et glimrende referat fra Birthe. Det var svært at skabe den rette stemning, da vi
skulle sidde så langt fra hinanden. På valgforsamlingen i september kan enhver stille
op. Eneste krav er, at man er medlem af folkekirken og tilhører Christians Sogn. Der
skal være løst sognebånd inden 8/9. Distriktsforeningen forsøger at lave et panelmøde 9/9 i Christianshus.
b) Arkivering
Mette og Per mødes med Finn Christoffersen og Ulla Nagy 6/8.
c) Genautorisering
Det drejer sig om rettigheder til DAP. Formanden er bemyndiget til at gøre det nødvendige.
Punkt 4) Kassererens punkt
a) Nyt fra Budgetmøde 26/5
Intet at bemærke. Tillægsbevilling fra provstiet til de enkelte sogne til indbetaling af
feriepenge.
b) Møde mellem PU og de enkelte kasser: Christians torsdag 27.08.2020
Intet at bemærke.
Punkt 5) Kontaktpersonens punkt
a) Flexjob: FU indstiller, at vi tilbyder Helle en tidsbegrænset ansættelse med 2 timer pr. uge
Efter moden overvejelse har Helle takket ja. Arbejdet kommer til at bestå af rengøring i C Café + andet forefaldende arbejde. MR godkendte en ansættelse frem til udgangen af 2020.
b) Esthers evt. tilbagevenden på fuld tid? Esther forventer, at det kan blive senest
med virkning fra 2024.
Da Esther kun er udlånt til provstiet, vil hun vende tilbage til hendes fulde ansættelse
i sognet, når den tid kommer. Af hensyn til budgettet skal det varsles i god tid. MR vil
bruge anledningen til at prioritere, hvilke nye opgaver der evt. kan igangsættes.
c) Kirkeværter. Status efter igangsætning den 2/6
Der er 10 værter pt., og det er gået i gang lige så stille og roligt. Kun gode erfaringer.
d) Birgit har fået bevilget en ny telefon og et kursus i Excel
Til orientering.
Punkt 6) Ejendomsudvalget
a) Status på Alfa & Omega
Intet at bemærke.
b) Christianskirkens tekniske hjerte
Intet at bemærke.
Anette anmelder hjertestarteren via en APP.
Punkt 7) Musikudvalget
a) Referat fra 10.03.2020 og fra 15.06.2020.
Augustinus Fonden og Toyota Fonden har bevilget 30.000 kr. tilsammen.
Orgelkonsulent besigtiger orglet torsdag i denne uge.

Punkt 8) Informationsudvalget
Vores grafiker gennem mange år har måtte lukke firmaet og meddelt at han ikke kan
sætte vores kirkeblad op 1/8 som planlagt. Har man gode forslag til en ny grafiker,
hører Esther gerne navn og kontaktoplysninger. Til førstkommende blad anvendes
Mark Svensson som grafiker. Det er også muligt at fortsætte samarbejdet med ham.
Punkt 9) Kalender
a) Frivillighedsfest 03.09.2020
Tilmeldingsfristen i den udsendte invitation rettes til torsdag den 27. august. Esther
sender en hilsen til alle frivillige inden sommerferien, så de ved, at sæsonen begynder
med en frivilligfest.
b) Landemode 04.09.2020, kl. 15.00-18.00, Kulturhuset Harmonien, Haderslev
c) Valgforsamling 15.09.2020
d) Landsforeningens årsmøde 30.10-01.11.2020 Læs mere her
Punkt 10) Eventuelt
Med venlig hilsen
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