Sankt Jørgensbjerg Kirke – Roskilde
Menighedsrådet
Møllehusvej 120, 4000 Roskilde. Telefon 4634 1466. E-mail: 1569@sogn.dk
Tilstede:
Møde onsdag den 31.01.2018
Allan F. Mortensen, Annette Skamris
kl. 19.00
Matthiesen, Carsten Bjørn Larsen, Lene
MR
Knutzen, Charles Clausen, Erik Munk, Hanne
Langager, Jens Tiedt, Kim Bramming, Kim,
Jesper Josefsen, Lars Nielsen, Maria Fruerlund
Kamp, Martin Ishøy, Mette Gudman, Susanne
Presley, Ulla Britt Sørensen
Dagsorden

Beslutning

1.

Godkendelse af referat fra mødet
29.11.2017

Godkendt

2.

Godkendelse af Dagsorden
• evt. yderligere punkter

Godkendt

3.
%

Meddelelser formand, udvalg,
præsterne mv:

•
•
•

•
•

•
•
•

Velkommen til Annette Skamris
Matthiesen, der er trådt ind i MR.
Invitation til Stiftsdagen, lørdag den
17. marts. Tilmelding til kordegn
(imnf@km.dk) senest fredag den 9/2
Referat fra adventsmarkedets
evalueringsmøde. Det var et godt
arrangement med et pænt overskud
og deltagelsesrekord.
Svar fra PU om ansøgning af
anlægsmidler.
Henvendelse fra Roskilde Domkirke
vedr. betjening af Østre Kapel. Der er
aftalt møde med de involverede sogne
8. februar.
Svar fra Stiftet vedr. henvendelse om
Sankt Jørgensbjerg Kapel.
Køkkenudvalget har et forslag klar til
MR-mødet i marts
Kirke-og bygningsudvalget er i fuld
gang med at kigge på nye borde og
stole til Sognegården. De forventer at
have et tilbud klar til MR-mødet i april.

Sager til orientering
4.
%

Status på udvalg (oversigt, kort
gennemgang af bemanding af udvalg)

Kort gennemgang af medlemmerne af de
forskellige udvalg.

Sankt Jørgensbjerg Kirke – Roskilde
Menighedsrådet
Møllehusvej 120, 4000 Roskilde. Telefon 4634 1466. E-mail: 1569@sogn.dk
5.

Den Digitale Arbejdsplads (DAP)
demo her af:
http://intranet.kirkenettet.dk

Formanden gennemgik kort den Digitale
Arbejdsplads. Hvis menighedsrådets
medlemmer har brug for hjælp til at få
lagt ting de rigtige steder, er man
velkommen til at kontakte kordegnen for
hjælp.

Sager til beslutninger
6.
%

Etablering af bygning til ny katafalk

Menighedsrådet gennemgik forslag
(tegnet af arkitekt Per Axelsen) til en lav
bygning udenfor kirken til en ny katafalk.
Forslaget blev vedtaget.

7.

Nedsættelse af kontaktpersonudvalg,
jf. §20 i menighedsrådsloven.

Lars Johannes Nielsen blev enstemmigt
valgt som kontaktperson i
menighedsrådet.
Det blev dernæst besluttet at nedsætte
et kontaktpersonudvalg, jf. §20 i
menighedsrådsloven, hvor Lars J. Nielsen
og Hanne Langager enstemmigt blev
valgt ind.

8.

Eventuelt

Fællesspisningen Skærtorsdag (29.
marts) kunne godt bruge flere hjælpere.
MRs medlemmer (og andre) opfordres til
at melde sig. Kontakt Maria Fruerlund
Kamp, hvis man har lyst til at være med.
Processen med at forny skiltningen på
kirkens områder blev genoptaget set i
lyset af en kommunal beslutning om
blandt andet at forny de kommunale
turistskilte, blandt andet ved Skt. Ibs
kirke.
Kommunikationsudvalget arbejder videre
med opgaven og forholder sig til
fornyelsen af det kommunale skilt ved
Skt. Ibs kirke
Aktivitetsudvalget vil på deres næste
møde planlægge og finde en dato til en
inspirationstur eller -aktivitet for
menighedsrådet.

