
Dagsorden til møde i menighedsrådet ved Marmorkirken 
– tirsdag den 26. oktober 2022 kl. 17.00 – lidt mad og 
drikke sammen efter mødet 
Suppleanterne er velkomne til at deltage i møderne det omfang, de kan afse 
tid til det.  De har ikke stemmeret.  

Afbud: Mikkel Wold 

Deltagere:  

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Referat fra seneste møde 30. august 2021 tages til efterretning. 
Har været rundsendt på mail og godkendt af Rådet i ugen efter 
mødet. 

3. Referent – Sahra Lindeberg 

4. Økonomi v/ Klaus Frederiksen. Herunder godkendelse af revisions 
protokollat for regnskab 2020, 3. kvt. 2021 og endelig godkendelse 
af budget 2022 bilag: buget 2022, regnskab 2020 

5. Forslag: skifte bank fra Jyske Bank til en anden.  

6. Nyt / siden sidst fra kirkeværgen, formanden, fra udvalgene og fra 
medarbejderne.   

7. Orientering vedr. Sahra Lindeberg’s ansættelsesforhold v/ Sahra 
og Bente.  

8. Tillidsposterne, formand, næstformand, kasserer, kontaktperson 
er valgte for et år ad gangen – ny konstituering.  

9. Sognetur til Løgumkloster 16-18 september 2022. Refugiet har 
reserveret værelser til os.  

10.Menighedsrådet årlige møde med personalet – fandt sted den 1. 
oktober kl. 15 – hvordan gik det? V/ Anders  

11.4 suppleanter for Regitze til provstiudvalget vælges.  

12.Møde med menigheden den 3. november kl. 19,  – 1. oplæg ved 
Johanne Stubbe 2. spørgsmål, snak og dialog om emnet 3. de 
fremødte kan spørge os fra Rådet om hvad vi laver etc. 4. evt. -
foredragets tema og indhold: Foredrag v. lektor i dogmatik, KU, 
Johanne Stubbe Teglbjerg Kristensen 

Hvorfor skal vi have ny liturgi? …Hvis vi skal det? 
Der er biskopper i den danske folkekirke, der har ønsket en bred debat om 
folkekirkens liturgi. Der er også biskopper og ikke mindst præster, som oplever 



problemer med forkyndelse, forvaltning og tilsyn og ønsker en liturgisk fornyelse. 
Det har blandt andet medført nedsættelse af teologiske arbejdsgrupper, rapporter 
om arbejdet, øget debat og spørgsmålet om, hvordan folkekirken nu bedst går 
videre. Nogen ser mulighed for de helt store forandringer, andre ser helst ikke 
forløbet som noget af betydning. Vi skal se på, hvad der er sket, hvad der sker nu 
og hvad det kan betyde mere konkret for de enkelte sogne og folkekirken som 
helhed.   

13.Socialt arbejde - Er der nogen i rådet, der vil komme med tiltag 
eller har idéer til noget. Fast punkt. Forslag: Fællesspisning af og 
til.  

14.Er der nogen, der vil være frivillige hjælpere til arrangementer 
f.eks. kirkekaffe, aktiviteter i kirken o. lign, så vi arbejder 
sammen med medarbejderne. Medarbejderne ser positivt på 
forslaget. Vi frivillige bidrager med det vi kan og vil, og ikke noget 
fagligt.  

15.Suste Bonnens plan med at lave en statue på 5,5 m lige uden for 
kirken. Hvordan forholder vi os til den nabo?  

16.vedrørende tinglysningssagen af præsteboligen: den nuværende 
tinglysning hvor Menighedsrådet står som ejer af præsteboligen beror på 
en fejl i tinglysningen, idet Menighedsråd ikke kan eje fast ejendom, og 
at den tinglyste ejer derfor skal rettes til Frederiks Kirke ved Frederiks 
Sogns Menighedsråd, CVR-nr.  42661449, som er et nyoprettet navn og 
nummer som frivillig forening, som er den korrekte ejer af lejligheden. 

Det skal fremgå for Tinglysningsretten, at vi har foretaget denne 
navneændring, at det er Frederiks Sogns menighedsråd med dette nye 
cvr nr, der er ejere. Og at vi i menighedsrådet ønsker det på denne 
måde. Beslutning: Rådet beslutter, at vi som frivillig forening vil være 
ejere af præsteboligen med navnet Frederiks Kirke ved Frederiks Sogns 
Menighedsråd, CVR-nr. 42661449 

17.Næste mødedato. Forslag onsdag 5/1 eller 19/1 – 2022 

18.Julefrokost. Planlægning.   

19.Evt.  


