Sankt Jørgensbjerg Kirke
Referat fra menighedsmødet den 14.11.2017
Menighedsrådets koncept for afholdelse af årets menighedsmøde var at indbyde sognets beboere til
fællesspisning og efterfølgende afholdelse af det årlige obligatoriske menighedsmøde.
Der var i alt 27 personer til stede ved mødet, og de var repræsenteret således:
13 personer fra sognet
4 præster fra sognet
4 ansatte i sognet
6 menighedsrådsmedlemmer fra sognet
Dørene blev åbnet kl. 17.30, hvor folk var indbudt til at komme og være med til lidt praktisk arbejde.
Næstformand Mette Gudman og sognepræst Ulla Sørensen bød kl. 18.00 velkommen til alle og fortalte lidt
om aftenens program, hvorefter fællesspisningen gik i gang med livlig snak ved bordene efter en
præsentation af menighedsrådet, ansatte og præster bordene rundt.
På bordene var der lagt samtalekort med div. udsagn, og disse blev brugt til oplæg til en snak omkring
kirkens arbejde, herunder især de kirkelige aktiviteter. Der var ligeledes lagt en oversigt/flyer over
”Kirkeåret, der gik”, hvor bl.a menighedsrådets mission, vision, værdier og mål for 2017 og 2018 var
beskrevet sammen med sognets aktiviteter oplistet efter kirkeårets gang.
Da spisningen var afsluttet blev input og gode ideer fra de fremmødte oplistet på whiteboard, og et udsnit
af ideerne var bl.a. en opfordring til at opstarte en studiekreds, hvor man læser bibelen igennem og et
ønske om flere sangaftner – gerne om formiddagen/eftermiddagen.
Der blev opfordret til at interessenter, som ønsker nye tiltag iværksat, selv følger op på initiativet og retter
henvendelse til de personer, som evt. skal involveres.
Der blev endvidere svaret på spørgsmål fra de fremmødte, herunder bl.a. spørgsmål om anvendelse af
Sankt Ibs kirkeruin, Sankt Jørgensbjerg kapel m.m.
Menighedsrådet orienterede om kirkens nye tiltag med at sende velkomstbrev til ny- tilflyttede i Sankt
Jørgensbjerg Sogn, og om omdannelse af kapellet til et koncertkapel med ekstern bestyrelse.
Til slut var der opsamling med kaffe, og under dette blev sognets økonomi for 2016 gennemgået ud fra det
udleverede økonomiark, som var sidste side i omtalte flyer.
Planer og ønsker for 2018 blev præsenteret, herunder menighedsrådets arbejde med at få lavet nyt køkken
i sognegården og indkøb af møbler, inventar og skiltning til sognegården.
Menighedsrådet har endvidere øget fokus på kommunikation og på rekruttering af frivillige, herunder er
især et ønske om og en opfordring til alle om at være frivillig kordegn og om opstart af andre ”grupper” af
frivillige til kirkens arbejde, f.eks. en ”altergruppe” – inspiration kunne hentes fra det nyudgivne hæfte: Det
bæredygtige alterbord.
Mødet sluttede herefter kl. 19.45.
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