Menighedsrådsmøde i Hans Tausens Kirke
Møde nr. 5 (2012-2014) den 4.4.2013 kl. 19.00 – 21.30 i kirkens mødelokale. Blad nr. 5
Referat:
Afbud fra Laila K. og Leo
1. Præsentation af Hanne Josefsen. Kirketjener ved HT i 8 år. Til stede ved mange forskellige kirkelige
handlinger for at løse dels praktiske og dels administrative opgaver.
2. Godkendelse af dagsorden. Godkendt
3. Orientering fra
Formand:
Regnskab indsendt
Fyens Stifts Menighedsrådsforening. Forårsmøde – Birgit B., Birgit H., Pia og Helga deltog
Årsmøde den 31.5.-2.6.13. Pia undersøger, om det er muligt at deltage enkelte dage.
http://www.menighedsraad.dk/aktuelle-temaer/aarsmoede-2013 Laila og Birgit B her deltaget i
møde i Folkekirkens skoletjeneste.
Angående hjertestarter. Personalet spørges om interesse for førstehjælpskursus. Anskaffelse af
hjertestarter tages der stilling til senere på året.
Præst: Laila G. deltager i forberedende møder, men kan ikke deltage i gudstjenesten 2. pinsedag i
Eventyrhaven.
3.B på Åløkkeskolen kommer to hele dage og skal undervises af Laila G. og Kristin.
Gudstjeneste på Brummers Plads skal drøftes på næste møde.
Til næste møde skal afløsningsmuligheder for præsten drøftes.
Kirkeværge:
Der er kommet rullegardiner op i kirken. Der er blevet fældet hegn i præstehaven. Garagetag ved
præstebolig er repareret. Kirken er lånt ud til Selvmordsgruppe den 11. april 2013.
Kontaktperson: Orientering om personale ved Birgit H. Ved større arrangementer har personalet
brug for hjælp til flytning af stole og andre tunge opgaver. Poul kontaktes af personale og sørger for
hjælp.
Der er kommet klager fra beboere i nærheden af kirken. Der ringes kl. 17-18 dagen før
højhelligdage. Da det drejer sig om tre gange om året, er det ikke noget menighedsrådet vil ændre.
Vi diskuterede kirkerummets udsmykning og tager det med som punkt på næste møde.
Der holdes et lukket menighedsrådsmøde den 14. maj 2013 kl. 19-21, hvor der drøftes forskellige
personalemæssige punkter.
Aktivitetsudvalg: Søndag den 2. juni kl. 16. Sommerkoncert med kvarterets børn.
Søndag den 15. september kl. 16. Søren Kierkegaard kulturarrangement med Paul Hüttel og
Kammerkoret Carmina.
4. Kirkeindsamlingernes formål (v. Laila Groes).
1. søndag i advent – juledag. Kirkens Korshær
Nytårsdag – 2. søndag efter Hellig Tre Konger. Det danske Bibelselskab
Fastelavn – 2. påskedag. Folkekirkens Nødhjælp
St. bededag – Pinsedag. Sankt Knuds diakonale projekt/sommerbørn
September måned. Folkekirkens Nødhjælp
Oktober måned. Religions pædagogisk center
5. Præstegårdens have (v. Birgit Hansen). Græsrobotten har ingen værdi før græsplænen bliver
renoveret. Der er indhentet tilbud fra anlægsgartner på kr. 17.375,- og arbejdet gennemføres i
2013. Birgit H. sætter arbejdet i gang.
Træterrassens tilstand vurderes ved næste syn.

Opsættelse af raftehegn besluttes på næste menighedsrådsmøde. Gamle tilbud findes frem.
Kirkeværgen orienterer naboen når beslutningen træffes.
6. 25 års jubilæum for kirkens tilbygning – fejres og hvornår? Der nedsættes et udvalg bestående af
Pia, Birgit B., Laila og Poul. Pia indkalder.
7. Brev fra biskop Tine Lindhardt (v. Laila Groes). Der er mulighed for at afprøve nye kollekter.
Menighedsrådet overlader til Laila G. at vælge kollekter enten af Holger Lissner eller Kirsten
Jørgensen. Mht. Ind- og udgangsbøn vælges to nye i en forsøgsperiode på 2 år fra 1. søndag i maj.
Laila G. giver besked til biskoppen.
Ligeledes afprøves Den Nye Aftale, Det Nye Testamente på nudanskom GT- og epistellæsning.
Provstilørdag den 15. juni 2013.
Der fortages kirketælling i HT.
Laila G. inviterer til bibeldiskussion.
8. ’Formular og rutine ved udlån af lokale’ forbedringsforslag velkomne. Birgit B.s forslag er godkendt
og benyttes fremover.
9. Medarbejdernes opgaver, rettigheder, tjenestetid, varslinger og arbejdsgange: ’Hvem refererer til
hvem?’ Punktet udsættes til næste lukkede møde.
10. Ansøgninger fra personale. Bilag 4. Deltagelse i Årsmøde for kirketjenere for Hanne bevilges.
11. Ansøgning fra Sømandskirken. Ansøgning afslås.
12. Bidrag til Stiftsavisen Fyn. Bilag 5. Det besluttedes at fortsætte abonnementet. Kasserer og
regnskabsansvarlig går videre med sagen.
13. Ansøgning om hjælp til selvmordstruede. Bilag 6. Ansøgning bevilges.
14. Splinter i gulvet i kirkesalen – små ’sutsko’ til børnene? Der bevilges indkøb af 20 sæt sutsko. Kristin
indkøber.
Dryp fra loftet i forhallen. Kirkeværgen går videre med sagen.
15. Evt. Forslag til Kureren: Hvad ringer klokkerne for? Laila skriver indlæg til næste blad. Hvad laver
Kirketjeneren, organisten etc.
Beslutning af maling af pulpituret udsættes til næste møde.
16. Godkendelse og underskrift af referat.

