
 
Menighedsrådsmøde d. 17. januar 2018  
Tilstede: Pastor Gregers Mærsk-Kristensen, Aleksandra Jensen, Ly Thi Bui, Quoc Phu Le og Luc 

Tan Le.  

 

Referent: Luc Tan Le  

 

Behandlede punkter på dagsorden:  
1. Tilføjelse til dagsordenen  

2. Godkendelse af referat: referatet fra sidste møde er godkendt   
3. Beretning fra præsten  

4. Beretning fra formanden  

5. Punkter på dagsordenen:  

 

a. Renovering/ombygning af Rosenkranshuset 

De unge ønsker et samlingssted i menighedslokalet, hvor de kan mødes til samvær og hygge. 

Ønsket er at det ene af rummet ombygges til et multirum med spejle og en projektor. Det 

anslås at de samlede omkostninger budgetteres til omkring 10.000 kr. Størstedelen af 

pengene skal ansøges i DUK, og det forventes at de unge selv skal rejse ca. 3000 kr.  

Der gives grønt lys til at de unge kan arbejde videre med projektet. 

 

b. Orienteringsmøde om valget d. 21/1-2018  

Gregers vil til søndagsmessen motivere til at kandidater melder til valget 

Bagefter vil der være en orientering om valget i Rosenkranshuset til interesserede. 

  

c. Indkøb af rengøringsartikler 

Der gives grønt lys til, at Luc køber en ordentlig gulvmoppe og gulvspand til Rosenkranshuset.   

 

d. NA forening om lån af Rosenkranshuset 

NA (Narcotics Anonymous) vil gerne låne lokalet til et ugentligt møde. Foreløbigt gives der 

tilsagn om lån i 2 måneder. De skal lægge 50 kr. for lys og varme pr. gang, og de skal sørge 

for at rydde op og gøre rent efter sig. 

 

c. Økumenisk arrangement 

Den 1. Søndag i feb. 2018 afholdes et økumenisk arrangement i Christiansfeld som starter kl. 

16 med spisning af honningkage. Kl. 17 vil der være gudstjeneste i Brødemenighedens Kirke 

 

d. Fastelavn 

De unge vil arrangere en fastelavnsfest for børnene d. 11. Feb. 2018. Der vil være kirkekaffe 

og kage for de voksne.    

 

6. Evt.  

Kontoen til kulturelle og ungdomsaktiviteter lukkes, da den ikke bruges længere. 

Gregers vil lave en infoseddel til menighedslokalet om hvordan bord og stole skal stå efter 

brug og at varmen skal lukkes i alle rum (inkl. Toiletterne) efter brug. 

Luc skriver til Jacob om ændringerne til den nye turistfolder   

 

Næste møde er ons. D. 15. februar 2018 kl. 17:00 


