Menighedsrådsmødet tirsdag den 19. juni 2018 kl. 17
Til stede: Jørgen Thaarup, Ole Birch, Louise Just Johansen, Beatricé Wittlinger, Gerad Hilgeman,
Jens Kamp Hansen og Anni Hedegaard Jensen.
Afbud: Tommy Laursen
1. Indledning v/ Jens Kamp
Jens Kamp indledte med bøn og bød velkommen til Louise og Anni.
2. Godkendelse af referat fra menighedsrådsmødet den 6. februar 2018 (vedhæftet)
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
3. Nyt fra Ledergruppe og præster
a. Herunder nyt fra Visionsgruppen
Ole delte et ark med noter til dette menighedsrådsmøde ud.
Ole bad om rådets holdning til, at barnedåbsgæster ønsker at holde sammenkomst i
krypten efter dåben. Der var enighed om, at når der blev indbudt til bespisning af alle
fremmødte, både kirkegængere og dåbsgæster, er det i orden at benytte krypten, ellers
ikke. Der skal stadig tages hensyn til den internationale menighed, der er i krypten fra kl.
15.
Der er uddannet 6 nye lægprædikanter, således at Jerusalemskirken nu har 14.
Der er udsendt indbydelse til weekendlejer 24.-26. august til Høbjerghus ved Helsinge, og
håbet er, at der kommer rigtig mange.
Pr-materiale bliver produceret som sidste år i en ny version af det generelle informationsmateriale og en særlig folder vedr. gospelgudstjenesterne m.m.
Maria Thaarup blev ved årskonferencen udnævnt som lokalpastor med tjeneste i Solrød og
for MBUF på landsplan, og hun ophører dermed at være kandidat til tjenesten som
ordineret med godkendelse fra Jerusalemskirken. Spørgsmålet om hvilken menighed Maria
tilhører er sendt til biskoppen, da dette er uklart.
Fra den 15. juli til den 12. august afholdes gudstjenesterne kl. 16. Det er et forsøg, idet det
er svært at tiltrække medlemmerne i den tid. Flemming Friis har mulighed for at spille kl.
16 og har tilbudt at spille alle søndagene i stedet for den sygemeldte Kirsten Fredsby.
Vedr. Handlingernes Strategi uddelte Ole 3 arbejdsskemaer; det 1. vedr. Åbenhed, det 2.
vedr. Dannelse og det 3. vedrørende Næstekærlighed.
Der var enighed om, at menighedsrådet ikke har mulighed for at behandle alle de tre
arbejdsskemaer på dette møde. Kulturnatten nærmer sig og derfor vil Visionsgruppen i
dag foreslå at behandle de 3 nederste punkter i arbejdsskemaet vedrørende Åbenhed. Da
vores bidrag til den trykte folder skal med før deadline, har Visionsgruppen allerede gjort
sig tanker om at inddrage de aktiviteter, der er i kirken. Således ønsker Visionsgruppen at
inddrage spejderne, den ældre og den unge gruppe, ligesom missionsgruppen og
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gospelkorene allerede er en del af programmet. Der er planer om at have
foredrag/diskussionsgruppe i krypten samtidig med cafeen. Måske kan Centralmissionen
også bidrage med noget den aften.
Man vil allerede nu booste ideerne hos de forskellige grupper ved at sende opfordringerne
ud.
Det blev aftalt, hvem der skal være tovholdere for de grupper, der ikke allerede er
involverede.
Spejderne: Louise og Andreas
De unge: Jens
Missionsgruppen: Beatricé
Foredrag/diskussionsgruppe: Jørgen
De ældre: Jens spørger Bent
Centralmissionen: Ole spørger

Det er nødvendig allerede nu at aftale 2 fremtidige møder: Det første skal være med de
involverede grupper med henblik på Kulturnatten. Det andet skal være et fællesmøde
mellem Ledergruppen og menighedsrådet, hvor resten af arbejdsskemaerne behandles.
Efter nogen drøftelse blev det aftalt, at der afholdes Menighedsrådsmøde sammen med
involverede grupper vedr. Kulturnatten tirsdag den 14. august kl. 19 i Krypten.
Mødet mellem Ledergruppen og Menighedsrådet vedrørende Handlingernes Strategi blev
aftalt til onsdag den 24. oktober kl. 19 i Krypten.
Vedr. arrangementet på Solborgen til næste år, er det nødvendigt at flere deltager i
planlægning, indkøb, madlavning m.m., da Ole sammen med Anette i år var alene om
opgaverne.
Louise gjorde opmærksom på, at når der er over 10 personer til overnatning i kirken, skal
Beredskabet orienteres. Louise vil sende link.
Arven fra Martin overvejer man at bruge på en børne- og ungemeddarbejder, og man
håber at dette spørgsmål kan blive alvor.
Kirken har en vanskelig opgave med hensyn til den nye skærpede persondatalov. Louise
henviste Ole til Poul, der har styr på det svære materiale.
4. Nyt fra Pastoraludvalget
Louise oplyste, at udvalget har aftalt et møde for at lære hinanden at kende. Når Louise har
sat sig ind i arbejde og arbejdsgangene, vil der blive aftalt møder i udvalget.
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5. Nyt fra Kirkeværgerne
Gerad oplyste, at den sidst aftalte arbejdsdag ikke blev gennemført, og at der ikke endnu er
aftalt en ny. Der er intet nyt vedrørende varmeanlægget.
6. Nyt fra Finansudvalget
Beatricé oplyste, at hun ikke er up to date med regnskabet. Hun prøver at følge op på
bilagene og regningerne, og håber på at have en ½ års status til næste
menighedsrådsmøde.
Ole forsøger at få de nye medlemmer til at udfylde forpligtelsesaftaler, så det bliver mere
forudsigeligt, hvad der kommer ind i medlemskontingent. Vi har fået finske medlemmer,
og det praktiske vedr. kontingentindbetalingen derfra drøftedes.
Ole vil tale med organisterne vedrørende deres afregning, evt. nu som kørselsgodtgørelse.
Beatricé oplyste, at der nu er oprettet en MobilPay konto til hhv. kollekt, missionen og
frokosten.
7. Eventuelt
Der er ingen bemærkninger til dette punkt.
8. Næste møde
Menighedsrådsmøde med involverede grupper vedr. Kulturnatten tirsdag den 14. august
kl. 19,00 i Krypten.
Ordinært menighedsrådsmøde den 20. september kl. 18,00
Menighedsrådsmøde og Ledelsesgruppen vedr. Handlingernes Strategi onsdag den 24.
oktober kl. 19,00 i Krypten.
9. Afslutning v/Jørgen
Jørgen afsluttede.

