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19. sept e mber 2016
Til stede: J ohn- Eri k Sti g Hansen, Susan Bj erregaar d, P. Al ren Sosai pill ai, Michael Høi er Cl ausen,
Mari anne Hansen, Petrea Hanni bal
Af bud: Eva Mari a Li nne mann Hansen, Henri k Ledert oug.
1. Godkendel se af dagsor den
Dagsor den godkendt es
2. Be mær kni nger til f oregående meni ghedsr åds møde
J ohn- Eri k be mær kede, at der under pkt. 3b bl ev besl uttet, at der skull e ki gges på bepl ant ni ng
ved kl okket år net. Der er nu pl ant et s magf ul dt.
3. Ori ent eri ng
a. For manden (J SH)
Ingen be mær kni nger
b. Sognepr æst en (ASP)
Pr oj ektet o mkri ng o mbygni ng af meni ghedssal en er godkendt af bi spedø mmet, og
der er i ndsendt ansøgni ng til Boni fati uswerk o ms uppl er ende fi nanci eri ng. Det
f orvent es, at der o mkri ng dece mber vil f oreli gge af gørel se på ansøgni ngen til
Boni f ati uswerk.
Der er di akonvi el se i Br edgade 1. okt ober kl. 11 f or Kami l Br ogowi cz.
Der er 500 års j ubil æumf or den l ut heranske ki rke. Der var di skussi oner på
pr æste mødet, hvor dan man kan sa mar bej de o mkri ng dette. Der ko m dog i ngen
konkl usi on.
Paven ko mmer til Lund d. 31. okt ober. Det vil være muli gt at del tage i en pave messe
i Lund.
c. Engel sktal ende gr uppe (SBN)
Int et at be mær ke.
4. Udval g og ar bej dsgr upper
a. Økono mi og f orval tni ng
Udval get ser på økono mi en hen mod årsskiftet.
b. Bygge og vedli gehol d
Det besl uttedes at vent e med at i værksætte pr oj ektet vedr. o mbygni ng af
meni ghedssal til det vi des, hvor meget der ko mmer i støtte fra Boni f ati uswerk. Det er
a mbi ti onen og f orvent ni ngen, at pr oj ekt et skal vær e fær di g til Skt. Knud Lavar ds 60
års j ubil æumsf est d. 27. august. Ingeni ørfir maet Zet hner kont akt es af J SH her o m.
Økono mi udval get kont akt es angående f orvent et økono mi i meni gheden ved
årsskiftet 2016/2017. Når proj ekt et i gangsættes vil der vær e en peri ode på 3- 4
måneder, hvor der skal fi ndes en l øsni ng på, hvor der kan arranger es ki rkekaff e.
Der takkes f or bepl ant ni ng af træer ved kl okket år net.
Der skal l aves en ad- hoc gruppe f or o mbygni ngspr oj ekt et.
c. Soci al
Meni ghedsr ådet si ger tak for en god so mmerf est og er gl ade f or, at den
engel skspr ogede del af meni gheden også var repr æsent er et.

d. Medi er
Der er li ge udko mmet nyt sognebl ad. Det f orvent es, at næst e sognebl ad udko mmer
f ørst i nove mber.
e. Kat ekese
Der er 16 bør n på 1. ko mmuni onshol det og 17 på fi r mandhol det. Begge f unger er fi nt.
f. Liturgi
I udval get har det vær et debatteret, o mdet kunne være en god i dé at fl ytte
taber nakl et til et andet sted i kapell et, så det vil bli ve mer e synli gt i resten ki rken.
Meni ghedsr ådet har ki gget på det og overvej er dette på næst e meni ghedsr åds møde.
5. Indko mne f orsl ag
a. Venskabs meni ghed i Sri Lanka
JSH har ko mmet med skriftli g moti veri ng o mat gør e meni ghedens i nt er nati onal e
engage ment mer e nærværende ved at have en venskabs meni ghed, so mSkt. Knud
Lavar d Ki rke har en til knyt ni ng til. Da sognepr æsten kommer fra Sri Lanka kunne det
derf or vær e en i dé en fi nde en sådan her. Der bl ev debatteret kul turel og spi rituel
udveksli ng sa mt økono mi. Tanken er at gør e meni ghedens gl obal e perspekti v mere
l evende. Meni ghedsr ådet vil på dets næst e møde ved f ul dtalli ghed træff e en
besl ut ni ng o mkri ng pri nci pper ne f or en event uel venskabs meni ghed.
6. Event uel t
a. Parkeri ng
Det er ofte et pr obl e m med parkeri ngspl adser særli gt ved søndags messer ne. Særli gt
er der behov f or en ell er fl ere handi capparkeri ngspl adser. En l øsni ng på pr obl e met
kunne vær e, at all ei meni gheden f år udl ever et et parkeri ngsskilt. Bil er uden et sådan
skilt vil her efter f å meddel el se o m, at de skal rekvi rere en sådan hos sognepr æsten
( muli gt f or medl e mmer af meni gheden), mens andr e vil skull e bet al e f or at f å en
parkeri ngstill adel se. Der var eni ghed o m, at påbegynde en sådan or dni ng so m
f orsøg. JSH og p. Al ren i værksætter dette.
b. Til næst e års 60 års j ubil æum, so mf ej res d. 27 august, f or esl og p. Al ren, at der kun
bli ver en messe kl. 11 med bi skoppen so m hovedcel ebrant (al tsåi kke både messe på
dansk kl. 10 og engel sk kl. 13). Dette til sl uttede meni ghedsr ådet si g.
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