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  Referat fra menighedsrådsmøde - Kvaglund Kirke 
Tema: Gudstjenester og tilbedelse 

Tirsdag d. 4. oktober kl. 17.30 – 21.00 
MR-deltagere: Karin Blok Kristensen, Margrethe Cæsar Bjerg, Anna-Grethe Østergaard, Jens Muff Poulsen, Thomas Krüger,  
Jakob Wilms Nielsen, Roar Steffensen, Georg Græsholt 
Andre deltagere: Kristina Rønn (sekretær – ikke medlem), Allan Skovgaard Jensen (Folkehus leder – ikke medlem)  
Afbud: Peter Sode Jensen, Birthe Rasmussen, Sisse Svarer Ansvarlig for spisning: Kristina 

 

Program Indhold Varighed 
1. Velkomst. Indledning v. Margrethe Vi synger en sang eller to sammen. Margrethe holder en indledning.  

 

17.30 – 17.45 

(15 min) 

 PUNTER TIL GODKENDELSE FRA FU MØDET   

2. Økonomi v. Jens  
a) Revisionsprotokol 

 
 
 

 
 

b) Kvartalsrapport 
 

 

 

a) Beslutning: Revisionsprotokollen skal godkendes af MR.  
Kort opsummering ved kasserer. Revisionens bemærkninger og FU’s behandling 
af disse fremgår af referatet fra FU mødet (se bilag 7).  
Indstilling til MR: FU indstiller til godkendelse. 

Bilag 1: Revisionsprotokol (læses ved interesse – er forbehandlet på FU-mødet)  
Der var ingen spørgsmål Revisionsprotokollen. Den er gennemgået og godkendt. 

b) Beslutning: Opdateret kvartalsrapport skal godkendes af MR.  
Baggrunden for at rapporten skal godkendes igen er, at der er en justering i 
kvartalsrapporten angående lønninger. 
Indstilling til MR: FU indstiller til godkendelse. 

Bilag 2: Opdateret Kvartalsrapport  
Der var ingen spørgsmål til Kvartalsrapporten. Den er gennemgået og godkendt. 

17.45-17.55 

(10 min)   

 PUNKTER TIL ORIENTERING FRA FU MØDET  

3. Økonomi v. Jens  a) Orientering om budget for 2023 

Kort orientering om kirkens budget for 2023. (Bilagene kan læses ved interesse).  

17.55-18.05  

(10 min) 
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a) Budget 2023 

 

 
 
 
 

b) Energiforbrug 

Bilag 3: Forklaring til Kvaglund Sogns budgetramme for 2023 

Bilag 4: Forklaring til Folkehusets budget 2023 

Bilag 5: Samlet økonomi 2023 prioriteret, Skads Provsti 

Kirkens budget er gennemgået.   

b) Orientering om justeringer til kirkens energiforbrug 

Bilag 6: Instruks til energibesparelser (Bilaget kan læses ved interesse).  

Der er orienteret om justeringer til kirkens energiforbrug.  

Det vil blive undersøgt, om en af de to frysere i kælderen kan fjernes. 

4. Personale 

a) Personale i efteråret v. Jens 

 

 

b) Kirketjener opfølgning v. Anna-

Grethe  

 

a) Orientering om personale i efteråret under barselsløsningen og økonomien bag.  
Det er orienteret om barselsløsningen. 

 
b) Orientering om møder med kirketjenere angående udarbejdelse af nye 

stillingsbeskrivelser og fremtid i forbindelse med overtagelse af biblioteket.  
 
Anna-Grethe orienterede om, at processen er i gang og der er afholdt møder med begge 
kirketjenere. Der er i gang sat enkelte handlinger. Den videre proces aftales på næste FU-
møde.  

18.05-18.20 

(15 min) 

5. Opfølgning på sidste FU-møde Mulighed for at stille øvrige spørgsmål til referatet fra det sidste FU møde.   

Bilag 7: Referat fra FU møde d. 27.09.22 
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til referatet. 

18.20-18.30 

(10 min)  

 PAUSE MED SPISNING 18.30-19.15  

(45 min)  

6. Folkehuset v. Jakob og Allan  Opfølgning siden sidst. Opfølgning på overtagelse af biblioteksbygningen, planerne for 
indretning og involvering af menigheden i renoveringen m.m. Forslag fra formandskabet 
om at til næste MR-møde drøftes procesplan og løbende opfølgning for Folkehuset, fx på 
års eller halvårs basis.  
 
Der er vist rundt i Kvaglund Bibliotek, for at se lokalerne der skal bruges som Folkehuset.  
 

19.15-19.45 

(30 min)  
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Et kommissorium, lavet 14. Juni, er vist frem, for at tydeliggøre processen. Folkehuset har 
en styregruppe der har udarbejdet kommissoriet og mødes løbende og snakker om plan 
for Folkehuset. 
Der er undersøgt en plan for energioptimering, renovering af køkken, så den er godkendt 
som industrikøkken. 
Der er lavet udkast til julemarked i 2022, hvor Folkehuset står bag. Der er tænkt i 
fællesspisning, live musik og juletræstænding med happening i samarbejde med 
Kvaglund skole.  
Der er opstartet netværksgruppe, der mødes hver 2. måned, hvor der er samarbejde 
mellem Kvaglund skole, Børnehuset Kvaglund, 3i1, Biblioteket Kvaglund Kirke mm. 
 
Fra menighedsrådet ønskes en struktur, hvor der én gang i året/hvert halve år, lægges en 
plan for det kommende år og evalueres for det sidste halve år/hele år.  
Der foreslås at vi til ét menighedsrådsmøde årligt har Folkehuset som tema. Der bliver 
foreslået næste menighedsrådsmøde til November.  
Der er enighed om det 
 

7. Visionshandleplan for efteråret v. 

daglig ledelse  

Præsentation af handleplan for efteråret 2022, som er udarbejdet i daglig ledelse.  
Bilag 8: Handleplan efterår 2022 (Læses ved interesse – præsenteres på mødet).  
 
Der er to kærneområder vi har fokus på; ”Hjerte for folket”, ”Fuld af ånd”. 
Ud fra dette laves en handleplan hvert år, der skal handles ud fra.  
Handleplanen fremvises, hvor der fortælles fokusområder for  
- ”Hjerte for folket”; Indretning af Folkehuset, Opstart af Folkehuset med arrangementer. 
- ”Fuld af ånd”; Lederhuddle, Profetisk huddle, Bøn for Folkehuset, Menighedslejr.  
 
Idé omkring bøn: sms-liste med fx bedeemner 
 
Der skal være og er allerede opmærksomhed på, at ansatte i kirken, ikke laver de opgaver 
som frivillige plejer at løse. 
Der skal være plads til idéer, der opstår fra frivillige og ikke ansatte. Dette ses også 
allerede i Folkehuset med forskellige udvalg. 

19.45-20.05 

(20 min)  
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 TEMA: Gudstjenester og tilbedelse   

8. Gudstjenester v. daglig ledelse  

 

Opsamling på gudstjenesteorganiseringen, som blev vedtaget i MR sidste år. Herunder 
opsamling på gudstjeneste-evaluering og sidste samling for gudstjenesteteams og 
gudstjenestefrivillige, som blev afholdt d. 14.09.22. Opfølgning på input fra samlingen  
Bilag 9: Referat fra samling om gudstjenester d. 14.09.22 
Bilag 10: Gudstjenesteorganisering – årshjul 
 
Grunden til at vi har tre typer gudstjeneste, og ikke kun 2 typer; G1 og G3, er fordi det 
kan resultere i, at menigheden bliver splittet.  
 
Vi ønsker en kultur hvor forbøn bliver brugt i højere grad.  
 
Gudstjenesteevaluering: To gange i året (Maj og November) hvor det er muligt at komme 
med forslag til forbedringer. 
I maj virkede det ikke til, at der var et stort behov for det. Det evalueres derudfra, at de 
tre typer gudstjenester fungerer godt. 
Et forslag om at evaluering kan køre på forskellige måder fra gang til gang. Evt. somme 
tider i form af evalueringsskema delt ud i kirken.  
 
Gudstjenestekalendermøde to gange i året 
 
Møde med gudstjenesteteams to gange i året. Bliver prioriteret højt blandt frivillige. 
Giver et godt samarbejde.  
 
Vi fortsætter med at have et årshjul. Der er enighed om at det fungerer godt.  
 
Der mangles folk til at stå for easy worship.  
 
Drejebog for gudstjenesten: Der efterspørges at drejebogen er en mappe man har 
adgang til i stedet for en fil.  

20.05-20.45 

(40 min)  
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Det efterspørges, om de der er i band og den der sidder med easy worship, kan gå til 
nadver inden lovsangen går i gang. Evt. med klaver på, under den første del af nadver. 
Det skal undersøges, om det er et behov fra de der er i band.  
 
Forslag til, hvordan ”Bibelskole ved Roar” i foråret skal foregå: 

- Overbliksstudie over biblen 
- Der dykkes ned i et kapitel eller et vers hen over nogle måneder 
- Undervisning hvor der tages udgangspunkt i hvad Roar ser, menigheden har brug 

for 
- Bibelundervisning for begyndere 
- Markusevangeliet eller en anden bog, man kan gå i dybden med 
Format: 
- Undervisning i blokke; Fx Markusevangeliet over fire torsdage. Dernæst et nyt 

emne. 
- Gøre det enkelt. Fx 45 min undervisning og en kop kaffe 

Et fællesskab omkring at interessere sig i, hvad der står i biblen. At have et andet 
fællesskab end de fællesskabsgrupper vi ellers er i.  
Fokus på at der er meget godt at hente i regulær bibelundervisning.  
 

9. Eventuelt Jakob Wilms er kontaktet af Wallid der er med til online kristne arabiske samlinger i 
Århus. Vi samler ind til kirkebygning i Syrien til to gudstjenster i oktober. D. 9. og 16/10 
 
Der ses ikke så stor opbakning til fællesgudstjeneste 2. pinsedag. Præstesamrådet 
spørger om menighedsrådet gerne vil fortsætte med ordningen. Der er enighed om vi 
bakker op om, at det fortsætter. Det er en mulighed for at mødes på tværs af kirker. Men 
det forpligter, at vi har sagt ja. Kirken skal sætte personale og frivillige på til 
gudstjenesten. 

20.45-20.55 

(10 min) 

10. Afrunding og bøn v. Margrethe Info om næste MR-møde: Torsdag d. 24. november  
- Valg af poster + aktuelt emne (som tema)  

 
Valg af person til indledning til næste møde. Anna-Grethe Østergaard.  

20.55-21.00 

(5 min)  
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Valg af person til at stå for spisning. Jakob Wilms 

 


