Sankt Jørgensbjerg Kirke – Roskilde
Menighedsrådet
Møllehusvej 120, 4000 Roskilde. Telefon 4634 1466. E-mail: 7159@sogn.dk
Tilstede: Kim J. Josefsen, Allan
Møde onsdag den 28.02.2018 kl.
Mortensen, Mette Gudman, Jens Tiedt,
19.00 i Kirken
Susanne Presley, Annette Matthiesen, Kim MR
Bramming, Erik Munk, Ulla Sørensen,
Martin Ishøy, Mette M. Bie, Carsten Larsen
Lene Knutzen og Inge Forsmann som
referent. Afbud fra Maria F. Kamp, Charles
Clausen og Hanne Langager.

Dagsorden

Beslutning

1.

Godkendelse af referat fra mødet
31.01.2018

Godkendt.

2.

Godkendelse af Dagsorden
• evt. yderligere punkter

Godkendt.
Det blev drøftet at der er et behov
for at have et fast lukket punkt efter
hvert menighedsrådsmøde, hvor
personaleforhold mv. kan drøftes
uden deltagelse af personale.

3.
%

Meddelelser formand, udvalg,
præsterne mv:







Sager til orientering

Orientering om møde afholdt i
Domsognet vedr. de kirkelige
handlinger på Østre. Domsognet
udarbejder forslag til fælles
henvendelse til Provstiudvalget (PU)
fra Domsognet, Himmelev og SJK om
problemstillingen. Ulla har udarbejdet
noter til udfærdigelse af et svar til
Domsognet. Brevet færdiggøres
snarest muligt af menighedsrådet.
Der er indsendt brev til PU vedr.
bygning til vores katafalk, PU
behandler 15/3.
PU afholder forberedende
budgetsamråd den 4. april kl. 19.00 til
21.00 i Konventhuset.
Der har været afholdt div. møder
vedr. indkøb af borde og stole til
sognegården. Der har endvidere
været afholdt møder vedr.
køkkenrenoveringen.
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4.

Rundvisning og orientering om
projekter i og omkring kirken, ved
Kirke- og bygningsudvalget

Orientering om at der ønskes opsat en
bygning, som kan huse katafalken, og at
det kunne være praktisk at få lagt/ordnet
flisearealet ved kirken ved samme
lejlighed. Der er behov for bedre
belysning i kirken, især ved alteret og i
korbuen. Det blev foreslået, at man
flytter skibet foran korbuen til anden
placering ifm. opsætning af lamper.
Skibet kunne f.eks. flyttes til
sognegården. Der har været rescreening
for skimmelsvamp i kirken. Undersøgelsen viser, at der stadig er
skimmelsvampe i kirken, dog er de
ufarlige.

5.

Onsdag i kirken
- Kort orientering om indhold,
omfang og tilslutning

Orientering ved Ulla om hvordan onsdage
i kirken forløber og hvordan det i 2015
blev startet op. Der holdes stillemeditationer og andagter hver onsdag af en
varighed på ca. 30 minutter.

Sager til beslutninger
6.

Våbenhuset
- opfølgning på punkt 4. og evt.
beslutning/bemyndigelse til
færdiggørelse af renovering og
nyindretning af våbenhuset.

Det blev besluttet at kirke- og
bygningsudvalget bemyndiges til at gå
videre med forslag til indkøb af reol til
våbenhuset. Reolen skal bruges til
salmebøger.

7.
%

Henvendelse fra Menighedsplejen om
støtte til deres støttekoncert den 19/4.

Menighedsrådet støtter arrangementet
med forplejning.

8.

Eventuelt

Nørkleklubben kommer med et oplæg til
menighedsrådet om udarbejdelse af
dåbsservietter til brug ved dåb.

