Menighedsråds møde – 01. oktober 2013
Til stede: Jens Barfod, Toline Miedema, Flemming Rosenkrands, Jørgen Petersen. Line Kofoed
Afbud: Charlotte Balslev, Frederik Harhoff, Helge Randsbaek, Gurli Stoettrup,Vivi Sterkenburg
Referent: Flemming Rosenkrands
Dagsorden
1. Meddelelser fra DSUK
Det meddeles fra DSUK, at assistentparret Helge og Gurli er fritstillet deres stilling med
øjeblikkelig virkning og med fratrædelse pr. 31.december 2013. Kirken vil på et senere
tidspunkt avertere efter en ny juniorassistent samt kirke- og seniorassistent. I mellemtiden
overtager Jens Barfod med assistance fra Kirsten Barfod og Jakob Christensen (handelsflådens
velfaerdsraad) assistentparrets arbejdsopgaver.
Generalsekretæren DSUK vil aflægge besøg i Kirken d.29. oktober 2013.
Menighedsrådet er af DSUK blevet bedt om at fremlægge en plan for genindvielsen af Kirken.
Der vil formentlig blive tale om en formiddagsgudstjeneste samt en procession med biskoppen
og tidligere sømandspræster og efterfølgende en reception. Jens Barfod, som har erfaring med
indvielse af kirker kom med gode forslag, som vil blive forelagt DSUK på et senere tidspunkt til
endelig godkendelse.
2. Meddelelser fra Kirken
Skibsbesøgene går godt. Præsten fortalte, at der bliver brugt megen tid på de skibe, som kun
har En Dansker ombord blandt mange udlændinge, netop for at virke som sjælesørger.
Endvidere kan det oplyses, at præsten gennemsnitligt har besøgt et skib om dagen siden sin
ankomst.
Kirken har afholdt to gudstjenester, hvortil der ved begge var stort fremmøde. Kirsten Barfod
serverede sømandsfrokost begge gange til den billige pris af 7 euro p. p. Det skal endvidere
nævnes, at grundet personalemangel vil der ikke, som tidligere planlagt, blive afholdt Dansk
Gudstjeneste rundt om i landet. Dette vil snarest blive genoptaget, når kirken er fuld besat
igen.
- Konfirmation: Præsten har 7 konfirmander, som modtager en times undervisning hver
søndag efter frokost. Efter undervisninger samles konfirmander samt forældre, hvorefter en
konfirmand læser Trosbekendelsen, og en anden konfirmand beder Fader Vor, og som
afslutning bliver der sunget en salme.
Det blev endvidere diskuteret, om der skal pålægges brugerbetaling for konfirmations
undervisning.
Strikkeklubben har for tiden 4 medlemmer, som mødes et par timer på udvalgte tirsdage.
Syklubben har afholdt deres 2. møde siden sommerferien.

En Dansk børneklub er blevet søsat og tanken er, at de skal mødes en gang om måneden. Ved
det første møde var ca. 10 børn med forældre fremmødt, som bagefter blev og spiste
aftensmad - (Kokkereret af Kirsten Barfod)
Den Danske Skole har udtrykt ønske om at leje Kirkens lokaler d.14 December. Jens Barfod vil
i den anledning holde andagt.
3. Meddelelser vedr. ombygning
- Status vedr. byggetilladelse: Kirkens byggetilladelse er blevet godkendt. Line har afholdt
møde med kommunen, og anmodede kommunen om at stien, som går gennem Kirkens have,
vil blive omlagt, så den kommer til at løbe rundt om Kirken. Vi afventer svar.
- Status byggeri: Planen er, at byggeriet skal starte d. 7 oktober 2013. Den 11. oktober rejser
Line til København for at deltage i et møde med byggeudvalget.
DSUK har købt nye hårde hvidevarer til Kirkens midlertidige lokaler.
Ny tilladelse i forbindelse med genhusning: Kirken har haft besøg af kommunen med henblik
på Kirkens ansøgning om at drive restaurant-lignende virksomhed, som bl.a. indebaerer
servering af mad og alkohol. Der var enkelte tekniske "ting", som skulle forbedres, men ellers
var alting i orden.
4. Økonomi
Line gennemgik Kirkens budgetoversigt, og økonomien ser ud til at være i orden. Hun
påpegede dog, at en stor sponsor ikke kan give 20.000 euro som tidligere, og at rådet skal
bestræbe sig på at skaffe disse midler på anden vis.
Kirken har fået ny revisor - BDO revisor firma.
Det blev også diskuteret, om Kirken kan finde nye potentielle sponsorer, netop med henblik på
at opretholde Kirkens økonomi.
5. Julemarkeder
-Line oplyste, at for første gang vil de skandinaviske kirker holde fælles julemarked, og i den
anledning vil der blive trykt ca. 17 000 foldere med oplysninger om Skandinavisk Jul samt
hvad de forskellige sømandskirker laver. 13 000 foldere bliver postomdelt i Amsterdamområdet. Ligeledes vil der blive indrykket en annonce i dagspressen samt lavet posters til
opsætning rundt omkring.
- Kirken søger at oprette så vidt muligt direkte engros indkøbsforhold i Danmark.
- Kirken vil på dens hjemmeside søge om frivillige, som har lyst til at hjælpe under
Julemarkedet ved bl.a. at stå ved de forskellige salgsboder.
6. Kirkehilsen Julespecial
Kirken vil fremover udsende en ny forbedret kvalitativ udgave af Kirkebladet i A4 format.
Det blev diskuteret, om Kirken kan skaffe nye annoncører til det nye kirkeblad.

Menighedsrådet vil indkalde til generalforsamling d.19. januar 2014. Nærmere oplysninger kan
læses i næste nummer af Kirkebladet.
Vedtægtsændringer: Der blev vedtaget nye vedtægtsændringer, som vil blive udsendt i næste
nummer af Julespecial.
Line har lavet en hjemmeside på Pinterest, der viser hvad der sælges på vores kommende
julemarked.
7. Visionsplan (diskussion udsat til flere medlemmer er til stede)
8. Eventuelt:
Kirken har haft besøg af elever fra Svendborg HF Søfarts afdeling. Mange af eleverne blev så
inspireret af besøget, at det måske har skabt flere søfolk blandt eleverne, skriver deres lærer
til Jens Barfod.

	
  

