Referat fra menighedsrådsmøde tirsdag den 30. maj 2017,
kl. 19.00. Mødet blev afholdt i Helligaandshuset.
Tilstede: Mette Edeling, Lene Sehested, Bente Lehn Jensen, Preben Skelbæk, Viggo
Haarløv, Kirsten Klingenberg, Kim Sverre Hansen, Leif G. Christensen, Jens Fogh, Ørjan
Horn Johansen, Kjeld Lystrup (suppleant), Sven Perdrup (suppleant), Hanne Jensen
(suppleant), Tove Borg (suppleant)
Afbud: Jesper Brinkmann (suppleant)
Referent: Jørgen Hvolbye Lauritzen
Dagsorden med referat:
1. Godkendelse af dagsorden.
Ref.: I forhold til den udsendte dagsorden blev punkt 6: ”Meddelelser fra Leif G.
Christensen” tilføjet og de efterfølgende punkter rykket.
2. Meddelelser fra formanden.
Ref.:
Jesper Brinkmann har sendt brevet til Frank Jensen og hans sekretær lover svar i
nærmeste fremtid.
Der var kommet en forespørgsel om muligheden for pga. dårligt knæ at kunne
parkere på kirkepladsen når alle P-pladser i Niels Hemmingsensgade er optaget.
Menighedsrådet siger pænt nej og anbefaler etablering af invalideplads. (Viggo
Haarløv var ikke til stede under behandlingen.)
3. Økonomi:
a. Behandling og godkendelse af kvartalsrapport per 31.3.2017. (Bilag)
b. Behandling og godkendelse af budgetudkast for 2017. (Bilag)
Ref.: ad a. Kvartalsrapporten blev gennemgået og godkendt.
Ad. b. Budgetudkast 2018 blev gennemgået og godkendt samt afleveret i
Økonomiportalen, hvor det blev stemplet ”Helligånds Sogns Menighedsråd,
CVR-nr. 46097718, Budget 2018, Bidrag budget afleveret d. 30-05-2017 19:56”
4. Supplering af Libanon udvalget.
Udvalget foreslås suppleret med Jens Fogh og Janne Clémen
Ref.: Der var en generel drøftelse af samarbejdet, som betegnes som en stor
succes, der også nyder stor bevågenhed uden for sognet.
Det nuværende udvalg består af Viggo Haarløv, Theodor Jørgensen, Leif G.
Christensen, Agnete Holm og Charlotte Biil.
Menighedsrådet støttede udvidelsen med Jens Fogh og Janne Clémen.
Leif oplyste at man planlægger et genbesøg i første weekend af november, hvor
Jens Fogh bl.a. deltager.
5. Oplæg fra Tove Borg vedrørende nye messehagler
Ref.: De nuværende grønne messehagler er i en rimelig dårlig forfatning. Tove vil
gerne sy et nyt, hvor kirkens logo (duen) skal være i stort på ryggen og i mindre
format på forsiden. Derudover skal messehagler forsynes med broderier.
Menighedsrådet var begejstret og gav sin fulde støtte til at Tove arbejder videre
med at finde passende stof.

6. Meddelelser fra Leif G. Christensen
Ref.: Som nævnt under punkt 4 arbejdes der på genbesøg i Libanon til
november. Omkostningerne ved det netop afholdte besøg i Danmark blev alle
dækket af den modtagne fondsstøtte. Det beskedne overskud på 277 kr.
videreføres til næste besøg.
Årets sommercafé bliver ikke som tidligere i uge 30, men i uge 32. I uge 30 vil
støttegruppen af kunstnere holde café og loppemarked.
Der afholdes ikke julestue i 2017. Bente Lehn Jensen var meget ked af dette, da
hun finder det er et stort og vigtigt diakonalt arbejde.
7. Meddelelser fra natkirken ved Jens Fogh
Ref.: Natkirken arbejder nu skiftevis med natkirken classic, der er en videreførsel
af det eksisterende natkirkekoncept og så natkirken speciel, hvor der arbejdes
med specielle emner. Der overvejes bl.a. en Anne Linnet aften.
8. Meddelelser fra organisterne/medarbejderrepræsentant
Ref.: Ørjan takkede mange gange for det nye flygel, der nu er leveret, hvilket
markeres med indvielseskoncert den 17. juni med Amalie Malling.
Thomas Hovgaard har forladt koret for at rejse til Norge, men der er fundet to
unge bassister som erstatning.
9. Godkendelse af referat fra kirkeudvalgsmødet onsdag den 10. maj (Bilag)
Ref.: Preben Skelbæk gennemgik referatet, der blev godkendt.
Lydudvalget har udsendt udbudsmateriale. Tilbudsfristen er 15.6. og udvalget
holder møde den 16.6. Når man har et overblik over tilbuddene og de ønskede
prøveopstillinger, vil der blive indkaldt til ekstraordinært menighedsrådsmøde om
sagen.
10. Status på glasmaleriet fra det østre vindue bag alteret
Ref.: Mødet blev indledt med at se på glasmosaikken fra vinduet bag alteret, der
var pakket ud og lagt op i Helligaandssalen. Det forsøges at få det bedre afvasket
og flyttet op i lille sal inden det atter pakkes ned. Det forsøges også at finde de
gamle MR referater vedrørende årsagen til, at det er pillet ned. Viggo Haarløv og
Kim Sverre Hansen vil undersøge sagen nærmere.
11. Meddelelser fra provstiudvalgsmedlem
Ref.: Da der skal foretages ekstraordinær opsparing til det nye kirkebyggeri i
Sydhavnen for vi ingen anlægsmidler i 2018. Tilsvarende vil provstiudvalget være
opmærksom på, om der finde frie midler, der kan inddrages. Der vil fortsat være
5% midler i 2018, men der er kun tale om 4 mil. Kr. til hele provstiet. Der kan
forventes et tilsvarende stop for anlægsmidler i 2021.
12. Meddelelser fra udvalgene
Ref.: Skoletjenesten havde fejret 25 års jubilæum på Glyptoteket. Der bliver brug
for frivillige 6. og 7. december kl. 9-15, der iklædt middelalderkostumer deltager
på poster i indre København.
13. Eventuelt

Ref.: Viggo berettede om rejser til Berlin og Jerusalem med Københavns Stifts
Mellemkirkelige Udvalg.
I forbindelse med det forestående Bibelmarathon den 12.9. til 13.9. vil alle få en
opfordring til at deltage i oplæsningen.

