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Formand for Menighedsrådet Kim Jesper Josefsen bød velkommen til de fremmødte.

Præsentation af Kirkeåret der gik og fremtidige initiativer
Kim Jesper Josefsen præsenterede kort det uddelte notat (som vedlægges) og nævnte, at Sankt
Jørgensbjerg Kirkes vision er at slå bro mellem sognets beboere og at afspejle mangfoldigheden i sognet.
Præst Ulla Britt Sørensen gennemgik årets aktiviteter, der er tilpasset behovene i sognet og derfor ændrer
sig over tid.
Fremhævede at samarbejdet med Roskilde Flygtningevenner er meget frugtbart.
Nævnte tillige, at Kapellet igennem længere tid kun i meget begrænset omfang har været anvendt til
bisættelser, og at der derfor er igangsat overvejelser om, hvordan kapellet kan benyttes fremover.
Som supplement til notatet blev det nævnt, at FDF’s bålhytte er indviet i sensommeren.
Kim Jesper Josefsen gjorde opmærksom på, at der skal være valg til Menighedsrådet til næste år - 2016.
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Sankt Jørgensbjerg Kirke
Kasserer i Menighedsrådet Jørgen Larsen nævnte, at mange drøftelser i MR tager afsæt i økonomien,
herunder går en væsentlig del af tiden med at prioritere aktiviteter og håndværkerarbejder. Gennemgik
tallene i det omdelte notat.

Punkter der blev drøftet:
Freddy Bolvig undrede sig over, at kirkens budget ikke er højere. Kim Jesper Josefsen oplyste, at midlerne
bliver fordelt mellem sognene efter en særlig fordelingsnøgle udarbejdet af provstiet.
Claus Bay bad om at få oplyst, hvad gør man sig af tanker om, hvad kapellet kan bruges til fremover. Præst
Martin Ishøy svarede, at en af de ideer, der overvejes p.t., er at huse arrangementer med klassisk musik, da
der er en god akustik i Kapellet. Nævnte også, at en anden ide er udstilling af billedkunst fx udarbejdet af
konfirmander. Tanken er, at Kapellet skal være et aktiv for sognet, herunder at medvirke til at udbygge
mangfoldigheden, men at det ikke er tanken, at det skal fungere som et forsamlingshus. Ej heller skal de
fremtidige aktiviteter i Kapellet være i konkurrence med Sct. Hans Have, som er et fint og velfungerende
initiativ. Det kan tillige overvejes at flytte aktiviteter fra Sognegården til Kapellet En af de ting, der skal
afklares, er hvordan og hvem der skal varetage den daglige drift. Hvis behovet for at anvende bygningen til
bisættelser er der, kan dette også være en anvendelsesmulighed.
Claus Bay opfordrede til at Menighedsrådet sikrer, at udgiften til renovering af Kapellet står mål med
udnyttelsen.
Claus Bay roste initiativet med BUSK gudstjenester og foreslog, at alternativer til den almindelige højmesse
udvides, – meget gerne med morgenmad eller frokost i tilknytning til gudstjenesten...
Claus Bay nævnte, at flere har efterspurgt muligheden for kirkebil til arrangementer om aftenen. Det blev
foreslået, at information om mulighederne for at anvende Flex-trafik udbredes.
Claus Bay opfordrede til, at der kommer mere lys i mødelokalet, evt. en mere livlig farve på væggene samt
supplerende udsmykning. Tilbød at være aktiv i evt. malerarbejde.
Lisbeth Zenth fandt at lysgloben ser voldsom ud foran prædikestolen, og at det er uklart, hvad den kan
anvendes til. Ulla Britt Sørensen oplyste, at den er udformet af erhvervsterapien på Sct. Hans Hospital og
givet som gave til Sct. Jørgensbjerg Kirke. Hensigten er at give menigheden mulighed for at tænde et lys,
når de vil udtrykke medfølelse, glæde eller følelser på anden vis, hvilket har en spirituel effekt.
Menighedsrådet har besluttet at afprøve globen i det næste år indtil sommeren 2016, hvorefter
anvendelsen og placeringen vil blive evalueret. Det blev foreslået, at de nuværende små fyrfadslys erstattes
at større lys, så de bliver mere synlige fra kirkesalen. Det blev tillige nævnt, at der mangler information om,
at menigheden opfordres til at anvende lysgloben.
Claus Bay nævnte, at flere ældre efterlyser, at bænkene foran Sognegården genetableres.
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Sankt Jørgensbjerg Kirke
Freddy Bolvig nævnte, at solen kan genere, så man ikke kan se præsten. Det blev foreslået, at man beder
kirketjeneren om at trække gardinerne for.

Opsamling af input fra deltagerene i Menighedsmødet:






Alternativ til højmessen
Kirkebil til arrangementer, evt. kirkebil
Mere lys i mødelokalet, friskere farver på væggene og flere billeder/udsmykning
Lysgloben – opslag
Bænke foran sognegården

Det positive og konstruktive møde sluttede efter 1 times tid af med salmen: Du som har tændt millioner af
stjerner.
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