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Ref erat af meni ghedsrådsmøde d. 4. april 2016
Til stedev ær ende: p Al ren Sosai pill ai OMI, J ohn- Eri k Stig Hansen (JSH), Petrea Hanni bal ( PH), Michael
Høi er Cl ausen ( MHC), Eva Mari a Li nne mann- Hansen (EL H), Susan Bj erregaar d Ni el sen ( SBN), Henri k
Ledert oug ( HL)
Af bud: Tove Eli sabet h Rei ter ( TER)

1. Godkendel se af dagsor den
Dagsor den godkendt es.
2. Be mær kni nger til ref erat af f or egående meni ghedsråds møde
I ntet at be mær ke
3.

Ori ent eri ng
a. For manden (JSH)
JSH har l avet opsl ag til meni gheds møde s øndag d. 1. maj efter den danske messe ca.
kl. 11. 15. Pl akat med opsl ag hertil s ætt es op på opsl agstavl en sa mt på hj e mmes i den.
Endvi der e annocer esdet til den engel ske messe.
b. Sognepr æst en
Påskeliturgi en har v ær et ri gti g god med mange mi ni strant er.
c.

Past oral rådsrepr æs ent ant en ( E MH)
Der pl anl ægges so mmer møde. Past oral rådet er hal vvej s i sessi onen og der skal
derf or v æl ges nyt f orret ni ngsudval g til efteråret. På dagsor den er bl andt andet,
hvor dan fri villi gt ar bej de styr kes.

d. Engel sktal ende gr uppe ( SBN)
Der har v ær et møde d. 13. marts med 19 del tager e. Den akti ve gr uppe o mkri ng de
engel ske messer er derf or bl evet betragt eli gt st ørre. Der ar bej des på
kont akt opl ysni nger og r egi streri nger i den engel ske t al ende del af meni gheden.
På søndag f orsøges med anvendel se af Power Poi nt til den engel ske messe i stedet
f or f ot okopi er.

4. Udval g og ar bej dsgr upper
a. Økono mi og f orval tni ng
Der ori ent eredes o mafregni ng f or ki rkeskat f or 1. kvartal.
b. Bygge og vedli gehol d
Or gani sati onsf orsl ag:
Tove Eli sabet h Rei ter har l avet godt udkast til f orsl ag for t ekst til dette e mne.
MR besl uttede, at J SH r edi ger er i Toves udkast, der her efter kan t ages op på

past oral råds mødet i j uni. MR behandl er J SHs udkast på mail senest i
sl ut ni ngen denne uge.
c.

Soci al
Den 30. april er der fir mel se i ki rken med efterf øl gende r ecepti oni
meni ghedssal en. Der er gener al pr øve på fi r mel sen d. 24. april.

d. Medi er
Der er møde onsdag d. 27. april kl okken 19.
e. Kat ekese
Der skal i ndkal des til møde. E MH i ndkal der.
f. Liturgi
JSH har f ået et par be mær kni nger o mal ter uds mykni ngen. Nogl e er kede af,
at der oph æng et kl æde f oran dettei en del af påsketiden. Dette t ages til
efterret ni ng. P. Al ren be mær kede, at der i f or bi ndel se med påskens liturgi var
Sk ært orsdags messe kun på dansk, mens der Langfredag var messe på såvel
dansk so mengel sk. Påskevi gili en var pr æget af begge spr og. P. Al ren ment e,
at der bør overvej es, o mder i hel e påsken skal l aves messe på såvel dansk
somengel sk. MR til sl uttede si g dette.
Si dste søndag i maj er der Åsebakke valfart. Der af hol des denne søndag i kke
messe på dansk, mens den engel ske messe f ast hol des. Det poi nt eres dog, at
den engel ske t al ende del af meni gheden også opf or dres til at del tage på
Åsebakke Val farten.
5.

S ærli ge sager
Bør ne- og ungdo ms ar bej det i meni gheden:
Der er i kke meget bør ne- og ungdo ms ar bej de i meni gheden udover
sakra ment al undervi sni ngen. E MH f orsøger at l ave akti viteter f or bør nene en
gang o m måneden efter f ami li emesse. E MH er i kont akt med æl dr e el ever fra
Skt. Knud Lavar d f or at f å fri villi ge hertil. Der er i kke hol dbart, at E MH st år
al ene med opgaven at f å bør neakti viteter ne til at f unger e. E MH og MHC
f orsøger at fi nde på tiltag, der kan f or bedr e si tuati onen.

6. I ndko mne f orsl ag
I ngen.
7.

Event uel t
Der t al tes kort o mde tr ykte f ol der e med l æs ni nger til messen.
Desuden udtr ykt es ønske omi gen at l ave et l ekt orkursus. MHC og J SHl aver
derf or kursus med begyndel se d. 12. j uni.

04. 04. 2016, ref erent, Michael Høi er Cl ausen
Sign.
Meni ghedsrådsf or mand
J ohn- Eri k Sti g Hansen
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