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Referat af menighedsrådsmøde d. 17.11.2014
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Tilstedeværende: John-Erik Stig Hansen (JSH), Henrik Ledertoug (HL), p. Marcos Romero Bernus
(MRB), Michael Høier Clausen (MHC), Eva Linnemann Hansen (ELH), Tove Elisabeth Reiter Nielsen
(TER), Vito Gilberto Vinciioerra
Afbud: Petrea Hannibal, Susan Bjerregaard Nielsen

1. Godkendelse af dagsorden:
Dagsorden godkendtes
2. Bemærkninger til referat af foregående menighedsrådsmøde
Intet at bemærke
3. Orientering
a. Formanden (JSH)
Hvad angår Skt. Knud Lavard Skole, har JSH haft en samtale med menighedsrådets
repræsentant i skolens bestyrelse, Johanne Guldberg, der oplyser, at man vil
omdanne skolen til en selvejende institution. Der arbejdes med
finansieringsmuligheder og det er meningen, at skolen skal fortsætte som skal
katolsk skole. Menighedsrådet er interesseret i en aftale om videreførelse af det
hidtidige gode samarbejde.
b. Sognepræsten (MRB)
Sognet har modtaget et brev fra bispedømmet angående dokumenthåndtering.
Menighedsrådet tog dette til efterretning.
c. Pastoralrådsrepræsentanten (ELH)
Det store punkt på sidste pastoralrådsmøde har været strukturændringen i den
katolske kirke i DK. De nuværende 47 menigheder skal skæres ned til 27
pastoralenheder. Processen er lidt forsinket og der mangler stadig høringer i de
berørte menigheder. Omlægningen skyldes såvel økonomi som pastorale hensyn.
Det bemærkedes fra menighedsrådets side, at det er vigtigt, at der i forbindelse med
det nye katolske Danmarkskort tages hensyn til afstande.
Der er pt. 57 præster, hvoraf 45 laver sognearbejde. Dette antal skal ned til 40
præster, der laver sognearbejde.
Bispedømmets økonomi har det ikke godt, men der kommer nu flere penge fra de
nordiske bispedømmer til aflønninger af præster. 15 % af bispedømmets indtægter
kommer fra kirkebidragsordningen – dette ønskes op på 25 %.
Der skal derfor spares nogle penge i bispedømmet. PR er blevet hørt herom. Det
drejer sig om salg af kirkebygninger, hvilket vil give kapital.
Myretuen er solgt. Gl. Kongevej 15 overtages af Hofmanns Minde. Der skal desuden
sælges skolebygninger. Biskoppen skal flytte Stenosgade og således ikke længere bo
på Ehlersvej

Driftstilskuddet til Skt. Andreas Bibliotek ophører. Der skal også spares på personalet
på bispekontoret. Magleås har fået ny bestyrelse – det er hensigten, at Magleås skal
kunne give overskud. DUKs tilskud falder fra 250.000 kr. til 100.000 kr.
Desuden skal der ses på præstelønningerne.
Menighedsrådet kan sende forslag til PR-repræsentanten angående kriterier for
sammenlægning af menigheder.
4. Udvalg og arbejdsgrupper
a. Økonomi og forvaltning
Intet at bemærke
b. Bygge og vedligehold
Der arbejdes med at indhente til ud på at forbedre lyd i kirken. TER er i gang med at
lave redegørelse for samarbejdet med Promana i forbindelse med renoveringen af
bygningerne i sognet.
Busken ved kirketrappen er nedlagt.
c. Fest
Der er adventsfest d. 30. november.
d. Medier
Alle indlæg til hjemmesiden såvel permanente som nyheder er meget velkomene.,
Disse sendes venligst til MHC
e. Katekese
Katekesen fungerer for 1. Kommunion og firmelseshold. Søndags KUK’en fungerer
ikke rigtigt. Det er svært at finde ledere. Der indkaldes til DUK generalforsamling i
starten af december. Dette udsendes til Menighedsrådet og sættes op på
hjemmesiden.
Der kommer 4 til voksenkatekese.
f. Liturgi
Der var liturgimøde i sidste uge. Salmelisten indtil jul blev gennemgået og revideret.
Gilberto kigger hver uge på de salmer, der hver uge skal synges og forsøger at
fungere som ”forsanger”. Musiksituationen debatteredes. Lektorkursus skal
afholdes søndag d. 11. januar kl. 12 - 13. MHC, JSH og MRB forbereder.
MRB gjorde opmærksom på, at det er vigtigt, at der er forståelse for at børnene også
skal kunne være til stede. Sankt Knud Lavard Kirke skal være en børnevenlig
menighed. Man skal ikke henvende sig familierne til familierne for at få børnene til at
være stille – man kan eventuelt henvende sig til p. Marcos herom, hvis der måtte
opstå større problemer.
JSH skriver artikel til sognebladet om vigtigheden af, at Sankt Knud Lavard Kirke er en
børnevenlig menighed, hvor der skal være plads til alle. JSH vil eventuelt også gerne
sige et par ord om dette under meddelelser. Der er også mulighed for ”stille” messer
fx om lørdagen. Menighedsrådet tilsluttede sig JSH og MRBs bemærkninger
5. Særlige sager
a. Valg af menighedens repræsentant til Skt. Knud Lavard Skoles bestyrelse.
Johanne Guldberg genudnævntes som menighedens repræsentant i Skt. Knud Lavard
Skoles bestyrelse.
6. Indkomne forslag
a. Vedligehold af gravsted for afdød sognepræst.
P. King blev udnævnt som sognepræst for Sankt Knud Lavard Kirke i 1947 og døde i
1965. Victor har sendt billeder af egekors fra p. Kings grav til TER. Menigheden
betaler for vedligeholdelsen en gang om året for gravstedet. Det skal fornyes
31.12.2015. Det er blevet udnævnt til bevaringsværdigt gravsted, der således ikke må
nedlægges. Korset skal repareres. Det blev diskuteret, hvordan man afholder Alle
Sjæles dag, da mange af menighedens pårørende jo er begravet på mange forskellige
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kirkegårde, da Sankt Knud Lavard Kirke er et sogn, som er sammenlagt af flere
menigheder. JSH foreslog, at den fremtidige betaling for gravstedet for p. King
overlades til det offentlige. Endvidere blev det foreslået, at man på Alle Sjæles hvert
år besøger en forskellig kirkegård. MRB gjorde opmærksom på, at det ikke kun er de
besøgte grave, der velsignes, når der fejres Alle Sjæles messe. Det er symbolsk og
gælder for alle kirkegårde. Sankt Knud Lavard Kirke lader gravstedets vedligeholde
udløbe til næste år. Der laves indsamling for støtte til vedligeholdelsen af korset. TER
finder pris herfor. Det undersøges, hvor der er katolske afdelinger på kirkegårde
indenfor vores nuværende sognegrænse.
b. Adgang til trappen via orglet.
Det besluttedes, at TER laver skilt til trappen, der klart markerer, at der er adgang
forbudt på vindeltrappen op til orglet af sikkerhedsmæssige årsager, så fx børn ikke
kommer til skade. MRB undersøger, om der kan indkøbes sort børnesikring til
trappen. MR tilslutter sig, at der må gøre noget for sikkerhed på trappen. MRB og
bygge- og vedligehold finder løsning.
c. Angående lyd i kirken.
TER bemærkede, at det er vigtigt at mikrofonerne benyttes rigtigt.
Problemet forsøges løst på lektor-kurset.
Der sættes filtdupper til stolene ved børnebordet bagerst i kirken.
d. Tidspunkt for voksenkatekese:
Det kan være svært for nogle at komme til voksenkatekesen kl. 18 – TER foreslog i
stedet kl. 19.30. MRB vil gerne forsøge med kl.19.30 for at se, hvordan det fungerer.
e. Nytårsfesten
Petrea Hannibal har kommet med forslag omkring nytårsfest taksigelsesfest i
menighedslokalerne. MR tilsluttede sig dette. Og siger mange tak for initiativet. Dog
flyttes messen ikke til kl. 17 som foreslået, men kl. 16.30. Arrangementet skal kun
foregå i menighedslokalet og dets køkken.
7. Eventuelt
Intet at bemærke.

Referent: Michael Høier Clausen, sekretær
Signetur
John-Erik Stig Hansen, formand
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