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1. Godkendelse af dagsorden. Pkt. 2A og 3A er tilføjet, hvorefter dagsorden er godkendt 

2A Biskops godkendelse af ny liturgi Biskoppen har godkendt anmodningen pr. 30. januar 2020 om 
forsøg med ny liturgi i en forsøgsperiode på et år. Forsøget 
evalueres inden indeværende års udgang. 

2. Generel information om corona-
tiden v. formand, præst og per-
sonalerepræsentant 

Information fra formanden:  
Provstiudvalget har beviljet 150.000kr til brandtrappe fra salen 
ned i præstens have. Giver mulighed for at der må være 149 
personer i salen. 
Elektrikeren har opgivet at finde en løsning på lys i urets vise-
re. Der forsøges med anden elektriker. 
Klostermarksskolen låner salen 2 gange om ugen til undervis-
ning i et enkelt fag.  
Marianne er bevilget 4 ekstra timer/onlinegudstjeneste. 
Inger Kronborg har ønsket at træde ud af menighedsrådet. 
Stiftet har godkendt, at rådet består af 8 personer resten af 
valgperioden. 
Der er givet bidrag til drive-in-gudstjeneste påskedag. 
Der er indkøbt ekstra lydudstyr, som er opsat, og lyden er ind-
stillet til kirkerummet. 
Kirken bliver åben i kontorets åbningstid for de, der måtte ha-
ve lyst til at komme ind i kirken. Der er håndsprit ved indgan-
gen. 
Information fra præsten og personalerepræsentanten: 
Vi har evnet at være kirke i en nedlukket tid. Vor Frelsers Kirke 
har fået meget god omtale i medierne, bl.a. fordi vi var hurtige 
til at sende online. Der er sket mange ting, som ikke nødven-
digvis har været at se offentlig. Monica har ringet rundt til de 
ældre. Henriette har bl.a. indspillet sange/små hilsner til bør-
nene og seniorsangerne. Lene har været rundt med prædike-
ner. Marianne har sørget for, at vi har været synlige på de so-
ciale medier samt stået for at teknikken ved gudstjenesterne 
har virket. Jesper og Adam har skiftedes til at holde prædike-
ner online. Bjørn har været på værkstedet hjemme, hvilket vi 
ser resultatet af rundt om i kirken i form af kors, lamper osv. 
Niels Peter og Jesper har været på kursus i podcast. De arbej-
der videre med de ideer og den viden, de har fået i den forbin-
delse. 
Torsdag før st. bededag blev der sagt et festligt godmorgen til 
alle skolebørn og andre, der kom forbi kirken.  
Der er blevet sunget på Annebergcenteret og ved andre æl-
dreboliger til påske, samt igen på Annebergcenteret d. 5. maj. 
Desuden er der sendt en videohilsen til de demente, der 
kommer til demensgudstjenesten. Der har været meget positi-
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ve tilbagemeldinger. 
Vor Frelsers Kirke er blevet synlig på en helt ny måde, som vi 
kun kan glæde os over. 
Kirken er kun åben for gudstjenester. Alle andre aktiviteter 
starter først efter sommerferien. Personalet er begyndt at 
tænke aktiviteter og arrangementer til efteråret. 

3A Meddelelser fra kontaktperson Marie Keller Sørensen er gået på barsel d. 23. april og fødte d. 
14. maj. Hun forventer at være tilbage til oktober. 
Niels Peter Thomassen er ansat som vikar ved tjenester som 
bryllup, lørdagsdåb og bisættelser i perioden 23. april til 30. 
september.  
Mads Hubbe er ansat som vikar ved de klassiske gudstjenester 
i perioden 21. maj til 30. september. 

3. Aflevering af foreløbigt budget 
2021 

Se bilag 
Vi fordeler midlerne endeligt på menighedsrådets møde i sep-
tember. 
Budget afleveret 
Årsbudget 2021 er blevet afleveret til provstiet 
Budgettet er blevet påført tidsstemplet: 
19-05-2020 20:14 

4. Personalepolitik  Se bilag 
Kommentarer til personalepolitikken. 
Vedr. studie- og inspirationstur: Teksten om beløbsrammen 
ændres til ”Ansøgning om beløbsramme sendes til menigheds-
rådet.” 
Menighedsrådet godkender personalepolitikken med rettelse. 

5. Menighedsrådsvalg 2020 Dagsorden til menigheds- og orienteringsmøde. 
Pkt. 1: Velkomst v. Lone 
Pkt. 2: Valg af dirigent – forslag Gert 
Pkt. 3: Orientering om menighedsrådets arbejde v. Annette og 
Jesper. 
Pkt. 4: Visioner og oplæg til debat v. Annette og Jesper 
Pkt. 5: Orientering om regnskab og budget v. Lene (og Gert) 
Pkt. 6-8: Orientering om valg til menighedsrådet v. Marianne 
og Annette. 
Lone Binderup indtræder i valgbestyrelsen. 

6. Eventuelt Der er aftalt ekstra menighedsrådsmøde mandag d. 15. juni kl. 
18.00. 
Forslag om daglig leder i personalegruppen blev fremført. 

7. Punkter til næste møde Pkt. til næste møde: 
Menighedsrådsvalg – opfølgning på orienteringsmøde. 
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Drøftelse af forslag om daglig leder. 
Pkt. i september: Fordeling af midler budget 2021. 

8. Lukket pkt.  
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