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Referat fra menighedsmødet den 20.11.2018 i Sankt Jørgensbjerg Sognegård
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 19 personer til stede ved mødet, og de var repræsenteret således:
• 7 personer fra sognet
• 3 præster fra sognet
• 8 menighedsrådsmedlemmer fra sognet
• 1 ansatte i sognet
Dørene blev åbnet kl. 17.30, hvor folk var indbudt til at komme og være med til lidt
praktisk arbejde.
Formand Kim Jesper Josefsen og næstformand Mette Gudman bød kl. 18.00
velkommen til alle og fortalte lidt om aftenens program, hvorefter vi sang
”November er Mørke”. Herefter var der fællesspisning og en livlig snak ved bordene.
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 2019 og 2020 var beskrevet
sammen med en kort beskrivelse af kirkens aktiviteter.
Da spisningen var afsluttet blev spørgsmål og gode ideer fra de fremmødte oplistet
på whiteboard.
Følgende emner kom i spil:
• Det er dejligt med fællesskabet
o Fællesspisningerne er fantastiske – rigtig god mødeform
o Det varmer en, at mærke at man bliver set
o Kirkekaffen efter højmessen blev fremhævet som noget godt.
• Begravelse og tilknytning til sognet. Med udgangspunkt i et konkret eksempel,
var der en snak om det at blive ’gammel’ og flytte ud af sognet i en ældrebolig
eller på plejehjem, og behovet for at bevare tilknytningen til sognet.
• Der var et ønske om, at menighedsrådet og præsterne var mere synlige i
forhold til de aktiviteter som sker i sognegården.
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Forslag til indsatser og aktiviteter:
• Mere synlighed omkring hvordan man bliver frivillig i kirken
• Åben kirke – ønske om at kirken er mere tilgængelig, så man ’bare’ kan
komme i kirken og være.
• Studiekreds med fokus på udvalgte dele af Biblen
• Højmessen: nye eller andre ind- og udgangsbønner. Evt. veksle mellem
forskellige.
Menighedsrådets kasserer Charles Clausen gennemgik kort kirkens økonomi
vedhjælp af side 4 i det udleverede materiale (Kirkeåret, der gik). Der var enkle
afklarende spørgsmål.
Mødet sluttede med at vi sang ”Du som har tændt millioner af stjerne”.
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