29. november 2019

Menighedsrådsmøde
Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 28. november 2019 kl. 19.00 i Garnisonskirken
Til stede: Jacob Ørsted, Helle Bonnesen, Merete Westergaard, Peter Lütken, Niels BlomgrenHansen, Christel Buchter, Susanne Heering, Vibeke Hougaard, Jan Persson og Hans Westenholz
Afbud fra: Erik Norman Svendsen og Klaus Frederiksen
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste menighedsrådsmøde den 7. november
3. Indledning (Helle)
4. Hvor skal vi hen? (Jacob) 35 min.
5. Liturgi oplæg: Udgangspunkt i gudstjenestens bønner og dåben (Jacob)
6. Troén – Inspiration fra Løgumkloster og kort fra Menighedsrådenes Blad (Vibeke) 20 min.
7. Konfirmation og kommunikation (Jacob) 10 min.
8. Evt.
Næste møder: 10. marts kl. 18 og 13. maj kl. 18.

Ad.1. Godkendt.
Ad.2. Rettelse under punkt Ad.11: ”…..navne i kirken, hvilket var en nyskabelse.” Ellers blev
referatet godkendt.
Rådet havde under dette punkt desuden en generel drøftelse om, hvorledes den nøjagtige ordlyd i
forbindelse med Alle Helgen skulle lyde.
Ad.3. Formand Helle Bonnesen indleder med at fortælle, at hun har set rigtig meget frem til
aftenens program, hvor rådet kan fordybe sig mere i kirkelivet, end det er muligt ved de
sædvanlige menighedsrådsmøder.
Ad.4. Sognepræst Jacob Ørsted introducerer menighedsrådet til en række ”områder”, som kirken
kan vælge at favne. For at få en ide om, hvor menighedsrådet gerne vil hen med Garnisonskirken,
beder han dem prioritere områderne. Dette blev gjort i to grupper, hvorefter resultaterne blev
sammenlignet de to grupper imellem.

Ad.5. Jacob Ørsted indleder med at sætte menighedsrådet ind i, hvad der allerede nu er frihed til
at vælge at gøre ved højmesser og andre gudstjenester under den nuværende ordning.
Herefter omdeles og oplæses eksempler på ind- og udgangsbønner, som menighedsrådet får
mulighed for at diskutere, om de synes, ville være passende ved Garnisonskirken. Foruden den
ind- og udgangsbøn, som allerede benyttes ved Garnisonskirken, udvælger rådet en anden bøn,
som ved mødet blev omtalt som ”Løgumklosterbønne”.
Ad.6. Vibeke Hougaard har deltaget i et kursus i Løgumkloster. Hun beretter om kurset, som havde
gjort et meget stort indtryk, og med afsæt heri om det at tro.
Ad.7. Jacob Ørsted orienterer om, at hen ønsker at oprette en Facebook-profil til kirken. Der skal
professionel hjælp til at oprette den, så næste skridt er at finde en dygtig mand/kvinde til
opgaven.
Det besluttes at ændre datoen for konfirmationen fra 2021. Datoen skal ligge senere på foråret
end Mariæ Bebudelsesdag, som tidligere har været den brugte.
Ad.8. I samarbejde med Jette Jensen har Christel Buchter arrangeret et besøg på Nybodergården
for menighedsrådet. Datoen for besøget blev den 28. januar.
Deltagere: Christel Buchter, Anita Møhlenberg, Jacob Ørsted, Niels Blomgren-Hansen, Vibeke
Hougaard, Helle Bonnesen, Jan Pehrsson, Susanne Heering, Sahra Lindeberg.

