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Referat menighedsrådsmøde - Kvaglund Kirke 
Tema: Vision (Folkehuset) 

Tirsdag d. 21. februar kl. 17.30 – 21.00 
MR-deltagere: Karin Blok Kristensen, Margrethe Cæsar Bjerg, Anna-Grethe Østergaard, Thomas Krüger, Sisse Svarer, Jens Muff Poulsen, Georg Græsholt, Peter 
Sode Jensen, Jakob Wilms Nielsen, Roar Steffensen.  
Andre deltagere: Kristina Rønn (sekretær – ikke medlem), Allan Skovgaard Jensen (Folkehus leder – ikke medlem)  
Afbud: Birthe Rasmussen 
Ansvarlig for spisning: Kristina Aalbæk Rønn 

 

Program Indhold Varighed 
1. Velkomst. Indledning v. Peter 

Sode Jensen 

Vi synger en sang eller to sammen. Peter holder en indledning.  

 

17.30– 17.40 

(10 min) 

2. Opfølgning på FU referat 
 

Mulighed for at stille øvrige spørgsmål til referaterne fra de sidste to FU møder.   

Bilag 1: Referat fra FU møde 12.01.23 
Bilag 2: Referat fra FU møde d. 07.02.23 
 

MR godkender følgende, der er indstillet i Referatet fra FU møde d. 12.01.23 punkt 4: 

- Roar kan oplyse Kvaglund Kirke som støtte af hans Peruprojekt imens han er her. 

- Indsamlingslisten 2023 

- BUO 

- Menighedsfællesskabet 

- Open Doors 

- Skt . Nikolaj Tjenesten 

- Missionprojekt iThemba 

- Menighedsplejen 

- FTC 

- KFS 

- Bangladesh gennem Danmission 

17.40-17.45 

(5min) 
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- Folkekirkens Nødhjælp 

Der var ingen øvrige spørgsmål til referatet  

3. Bygninger og inventar 
Status på Folkehus renovering v. Allan 
Skovgaard Jensen 

 

Opdatering på renovering af Folkehuset  

Processen er godt i gang med to arbejdslørdage med god tilslutning. Der er god stemning 

og atmosfære omkring processen. Folkehuset er i folks bevidsthed og nyheden omkring 

det, er ude blandt folk.  

Allan arbejder på at optimere energien i Folkehuset, så det ikke bliver for dyrt.  

Tidsplan og budget overholdes indtil videre.    

Planen er at caféen er klar til brug af ugentlige aktiviteter fra midt i maj, men at den 

store åbning med åbningsevents kommer til at foregå i august, hvorefter caféen åbner 

med bemanding.  

17.45-17.55 

(10 min) 

4. Personale v. Jakob Wils Nielsen 

a. Godkendelse af kontrakt 
for gospelkor-dirigent   
 
 

b. Orientering om ny stilling i 
Folkehuset  

 
a. FU anbefaler godkendelse af ny kontrakt med gospelkorets dirigent Lydia Warimu 

Bilag 3: Gospelundervisning kontrakt 2023 
Beslutning: Menighedsrådet godkender ny kontrakt. Formelt vil vi gerne have lidt 
længere betalingsfrist.  

b. Der er plads i budgettet til en administratorstilling i Folkehuset fra sommeren 
2023. Orientering om proces og økonomisk ramme. 

Processen er præsenteret, hvor stillingen slås op som en 30 timers stilling med opstart til 
august 2023. Stillingen skal samtidig slås op som en projektstilling med mulighed for 
forlængelse.  
Menighedsrådet godkender, at vi fortsætter med denne plan. 

17.55-18.05  

(10 min) 

5. Status fra daglig ledelse Kort opdatering fra daglig ledelse 

Roars bibelskole har opstart torsdag d. 23. februar.  

Der er i alt 4 undervisningsaftener samt 2 onlinesessioner. 

18.05-18.15 

(10 min) 
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Information om besøg af Provst og Biskop i Østbyen (Kvaglund Kirke, Jerne Kirke 

Grundtvigskirken) to døgn d. 25.-27. september.  

Karin kontakter Biskop ang. indhold og hvem der skal deltage.  

 PAUSE MED SPISNING 18.15-18.45  

(30 min)  

 TEMA: Vision (Folkehuset)  

6. Kort genopfriskning af Vision og 

Handleplan for Kirken v. Daglig 

ledelse  

Vi genbesøger vores vision 2024 og handleplan 
Bilag 4: Handleplan - Vision for Kvaglund Kirke 
Kort opdatering fra Jakob W. Nielsen samt information fra Margrethe Cæsar Bjerg ang. 
nyopstartet tiltag om Kvaglund Kirkes unge.  
Vi genbesøger Handleplanen igen om ca. et halvt år, i starten af efteråret.  

18.45-19.05 

(20 min)  

7. Gennemgang af Model for 

Folkehuset v. Daglig ledelse 

 

Drøftelse af forskellige problemstillinger relateret til opstart af Folkehuset. 
Bilag 5: Model for folkehuset 
 
Åbningstider  

- Hvornår? Og hvad vil det sige, at der er åbent i Folkehuset? 
- Det er vigtigt at caféen kan bruges at folk der går på arbejde til hverdag 

og ikke kun hjemmegående.  
Tilgængelighed 

- I starten vil vi have fri tilgængelighed. Biblioteket er åbent kl. 7-17. I det tidsrum 
vil caféen være tilgængelig.  

- En fordel er, at folk kan bruge caféen, hvis de studerer hjemme, og kan bruge 
rummet en ”hel arbejdsdag”.   

- Opmærksomhedspunktet er, om det kan holde til, at der ikke holdes opsyn. 
Biblioteket har ikke store problemer med at der er åbent uden bemanding.   

Bemanding: 
- Bemanding i form af frivillige.  
- I starten har caféen lidt åbent (fx 14-17), senere når der er flere frivillige kan der 

være mere åbent (fx 11-17) 
Aktiviteter 

19.05-20.05 

(60 min) 
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- Sprogcafé (Hvor de forskellige rum i caféen og biblioteket tages i brug) 
- International mandeklub 
- Fællesspisning 

- To forskellige typer af aktiviteter.  
- Aktiviteter om dagen, fx legestue, hvor caféen samtidig kan anvendes af 

andre borgere 
- Aktiviteter om aftenen, hvor man kun er i caféen hvis man er med til 

aktiviteten  
- To forskellige typer af arrangementer  

- Arrangementer med Folkehusets logo 
- Arrangementer med andre aktørers logo fx 3i1 

- Leje af Folkehuset 
- Er det en god idé at leje det ud? 
- I starten vil vi ikke leje det ud.  
- Hvis vi lejer det ud, vil folk booke det flere år ud i fremtiden. Dermed er det 

låst. Hvilket er en ulempe.  
- Kirkekaffe 

- Af og til kan der være kirkekaffe i caféen. Det vil der være fordele og 
ulemper ved  

- Vi kan afprøve det og se om der fungerer. 
- Generel reflektionsspørgsmål: Vi skal fortsat være en kirke der er åben. Når 

aktiviteter flyttes til Folkehuset skal det overvejes ”hvem gør vi det for”.   
Salg i caféen 

- Skal der kunne serveres Alkohol fra caféen 
1. Ingen Alkohol i Folkehuset overhovedet  
2. Salg af alkohol i form af dyre specialøl 
3. Et koncept der læner sig op ad, hvordan det gøres i kirken; Der kan 

serveres alkohol i Folkehuset til særlige arrangementer (fx VM i Fodbold 
på storskærm) hvor der skal være en ansat til stede, eller hvor man giver 
ansvaret til en. 
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MR beslutter at der arbejdes videre med koncept nr. 3. Vi opdaterer punktet i modellen 
med eksempler på, til hvilke arrangementer der kan serveres alkohol. Så vi arbejder 
derved videre på koncept nr. 3.  

8. Eventuelt - Der foreslås at kirken skal have en klimapolitik hvor vi har mere fokus på ikke at 
smide ud, at sortere affald samt hvordan kirken kan blive mere grøn. 

- Dette sættes på, som et særligt tema til MR møde i Juni. Jens og Georg 
forbereder punktet.  

20.15-20.25 

(10 min) 

9. Afrunding og bøn v. Peter Sode 

Jensen 

Info om næste MR-møde: Onsdag d. 22. marts 2023 
- Tema: Børn og Unge 

 
Valg af person til indledning til næste møde: Margrethe 
Valg af person til at stå for spisning: Kristina  

20.25-20.30 

(5 min)  

 


