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09.03.2015
Til stede: Petrea Hannibal (PH), Henrik Ledertoug (HL), John-Erik Stig Hansen (JSH), Eva Maria
Linnemann-Hansen (ELH), Gilberto Vinciguerra (GV), p. Marcos Romero Bernus(MRB, Susan
Bejrregaard Nielsen (SBN).

1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendtes
2. Bemærkninger til referat af foregående menighedsrådsmøde
Ingen bemærkninger.
3. Orientering
a. Formanden (JSH)
i. Høringssvar vedr. ”Nyt Danmarkskort”
JSHs forslag til høringssvar godkendtes.
ii. Spørgeskema vedr. familiesynode oktober 2015
Alle er velkomne til at svare – i bispedømmet København sammenfattes
svarerne af Niels Messerschmidt på bispekontoret. Der laves ikke en samlet
besvarelse fra menigheden. Men alle fra menigheden er velkomne til at
bidrage med deres besvarelse. MHC lægger link op på hjemmesiden til
spørgeskemaet med opfordring til alle om at besvare dette. JSH giver
ligeledes meddelelse herom næste til messen søndag under meddelelser.
iii. Matrikeldeling
p. Marcos og JSH har haft møde med generalvikaren og er blevet enige om
en løsningsmodel. Forslaget går ud på at hyre en landmåler, der skal afgøre
hvor mange kvadratmeter der skal bruges til parkeringen (rampen og
forpladsen til kirken), hvorefter skolen tildeles det tilsvarende antal
kvadratmeter af den vestlige del af præstegårdshaven.
b. Sognepræsten (MRB)
Arbejde med flygtningen fra Syrien: Der arbejdes på at finde en model
for kontakt og hjælp.
Der er kirkevandring i juni måned.
c. Pastoralrådsrepræsentanten (ELH)
Der er ekstraordinært pastoralrådsmøde i Kolding d. 28. marts
angående det ny Danmarkskort.
4. Udvalg og arbejdsgrupper
a. Økonomi og forvaltning
Intet at bemærke.
b. Bygge og vedligehold
i. Tilbud på termoruder i sakristiet:
Der er 3 defekte ruder og der er indhentet tilbud, som menighedsrådet anså
for meget billigt. Tilbuddet modtages.
ii. Facadereparation

Der er indkommet regning fra Sorin Nita angående omkring tilbud. Der er
ikke basis for en sådan regning, da byggeudvalget ikke har bedt om
rådgivning, men om et tilbud. Det pointeres, at MR har ikke indgået aftale
med Sorin Nita om levering af ydelser, hvorfor det afvises at betale
regningen. Menighedsrådet beder TER henvende sig til bispekontoret herom,
så noget sådan undgås fremover – således mener menighedsrådet, at
bispedømmet ikke fremover bør benytte Promana.
iii. Lydanlæg
Thomas Halle haft en nyt firma ude for at få et tilbud mere. Dette tilbud
kommer i løbet af næste uge. Der kigges herefter på tilbuddene på næste
MR-møde, hvorefter menighedsrådet vil indsende projektansøgning til
bispedømmet omkring nyt lydanlæg.
iv. Der skiftes i øjeblikket pærer i kirkens kobberlamper samt diverse andre
steder til nye LED-pærer, der er meget holdbare.
c. Social
PH ønsker pause som formand for ”socialudvalget”.
Der skal udnævnes ny formand til socialudvalget. Dorte Linnemann spørges,
om hun vil påtage sig denne opgave.
Angående respons på vision på kirkekaffe:
Forslag til ændring af visionstekst: At vi alle rummer kristne romersk katolsk
menighed.
Petrea ønsker at en anden overtager opgaven med debatten ved kirkekaffen
angående menighedsvision.
MHC sletter filmaften og pilgrimsgruppe på hjemmeside, da der pt ikke er
kræfter til dette.
Filmaften ikke fast en gang om måneden, men muligvis i ny og nær fremover.
Menighedsrådet siger mange tak for PHs indsats.

d. Medier
Intet at bemærke
e. Katekese
ELH indkalder til katekesemøde i april. Bibelaftenen er rykket tilbage til
kl.18 efter ønske fra deltagerne. Der 7 personer til sidste bibelaften.
f.

Liturgi
i. Lektorkursus
Der er gået fint med lektorkursus. Der var 3 deltagere. MHC laver nyt
kursus efter påske. MHC aftaler nærmere med p. Marcos.
Menighedsrådet opfordrer alle lektorer til at deltage i kommende
lektorkurser.
5. Særlige sager
a. Neokatekumenal gruppes katekesemøder
Der har kun været få deltagere til den neokatekumenale gruppes
katekesemøder. Der holdes pt pause og møderne genoptages i august.
6. Indkomne forslag
a. Organist
Der er indkommet forslag fra TER, der har talt med en katolsk
studerende fra kirkemusikskolen i Roskilde angående eventuel frivillig
ulønnet organist. Dette er måske muligt. Vedkommende vil kunne få lov
til at øve sig på orgelet.
Menighedsrådet tilsluttede sig, at TER kunne gå videre med dette.
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Menighedsrådet bemærkede i øvrigt, at man er meget glade for det
nystartede kirkekor, der under alle omstændigheder opfordres til at
fortsætte.
b. Læsepult
Menighedsrådet fandt, at særlig læsepult til ministranter ikke var
nødvendigt.
7. Eventuelt
SBN: Det går godt i den engelske talende del af menigheden. Det er ikke
svært at finde lektorer. Der bør afholdes liturgimøde med lektorer og
kommunionsuddelere fra den engelske talende del af menigheden. P.
Marcos og SBN organiserer dette. Det er vigtigt, at der
personalemæssigt også drages omsorg for den engelsk talende del af
menigheden (også nævnt i høringssvar til bispedømmet omkring det
nye Danmarkskort). Companions - gruppen opfordres til at komme med
info omkring deres arrangementer. Fremover bliver nyt fra den engelsk
talende del af menigheden fast punkt på dagsorden.

10.03.2015 – Michael Høier Clausen, referent
Sign
John-Erik Stig Hansen
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