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Søndag den 27. maj 2018 kl. 11.15 – 12 blev der i henhold til menighedsrådslovens § 41,
stk. 2, holdt menighedsmøde i Mørdrup Kirkes mødesal.
Der var 13 deltagere. Fra menighedsrådet deltog: Carl Erik Johansen, Jørgen Svaneberg,
Mogens Aarsleff Hansen og Birte Lysholm samt Kirstine Ida Brink.
Formanden redegjorde for sidste års regnskab og det kommende års budget og fortalte
om rådets virksomhed i det forløbne år og den planlagte virksomhed i det kommende år.
Redegørelsen skete på grundlag af vedlagte beretning, der blev omdelt og gennemgået.
Der blev orienteret om, at regnskabsfører Per Gantriis stopper med udgangen af maj 2018
og efterfølges af Trine Banch Clausen.
Fra debatten kan nævnes:
En mødedeltager efterspurgte det elektroniske nyhedsbrev. Menighedsrådet orienterede
om, at nyhedsbrevet var blevet indstillet, fordi der kun var ganske få abonnenter, og
nyhederne blev bragt hurtigere på hjemmesiden, der løbende opdateres. Arbejdet med
nyhedsbrevet stod derfor ikke mål med udbyttet.
En mødedeltager ønskede, at man gik tilbage til det gamle system med meddelelser fra
prædikeskolen i stedet for de skriftlige meddelelser, der uddeles, når kirkegængerne
møder til højmessen. Andre mødedeltagere fandt, at skriftlige meddelelser fungerede
udmærket. Menighedsrådet orienterede om, at de skriftlige meddelelser, der havde
fungeret i et års tid, var indført på grund af et ønske fra præsterne, som menighedsrådet
havde tilsluttet sig. Baggrunden var, at præsterne oplevede meddelelser fra prædikestolen
umiddelbart efter kirkebønnen som et stilbrud. Jørgen Svaneberg ville tage spørgsmålet
op i et kommende menighedsrådsmøde.
Der blev udtalt ønske om, at der var orgelledsagelse under hele nadverhandlingen.
Eventuelt kunne man synge nadversalmen forfra, hvis der var tale om en kort salme.
Menighedsrådet foreslog, at præsterne drøfter spørgsmålet med organisten.
Mødedeltagerne beklagede, at årets Bazar tegner til at blive den sidste, fordi mange
frivillige ønsker at stoppe efter at have været med i mange år. Der blev udtrykt håb om, at
andre ville melde sig til Bazar-arbejdet, specielt til opgaverne med at koordinere arbejdet,
så Bazaren kunne fortsætte. Hvis Bazaren ikke kunne fortsætte, måtte man overveje,
hvordan der kunne arrangeres en anden begivenhed, der på samme måde kunne samle
sognet.
Der blev orienteret om tilmelding til sogneudflugten den 25. august 2018 til Hornsherred,
Skibby og Selsø.
Menighedsrådet opfordrede til, at menigheden kommer med input om det fremtidige
kirkelige arbejde til brug for menighedsrådets drøftelser på temamødet i august 2018.
Menighedsmødet blev afsluttet med servering af sandwich.

