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Lyngby 20.10.2014
Referat af menighedsrådsmøde 20.10.2014, kl.19.15 – 21.30
Tilstede: p. Marcos Romero Bernus (MRB), Petrea Hannibal (PH), Tove Elisabeth Reiter (TER), JohnErik Stig Hansen (JSH), Susan Bjerregaard Nielsen (SBN), Michael Høier Clausen (MHC), Henrik
Ledertoug (HL).
Afbud: Eva Maria Linnemann Hansen
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendtes.
2. Bemærkninger til referat af foregående menighedsrådsmøde
Datoen på brevhovedet skal rettes. MHC sender fremover referater i word-fil til JSH til
godkendelse og signatur.
3. Orientering
a. Formanden (JSH)
Formanden meddelte fra pastoralrådsrepræsentanten, at der arbejdes med oplæg til
katekese i Pastoralrådets Forretningsudvalg.
b. Sognepræsten (MRB)
I næste weekend overvejes det at bruge en gudstjenesteleder til messerne, da
sognepræsten er på retræte.
Det er vigtigt for Skt. Knud Lavard kirke, at der fortsat er kræfter til sjælesorg for den
engelsk talende del af menigheden
4. Udvalg og arbejdsgrupper
a. Økonomi og forvaltning.
Vedligeholdelseskontoen er stort set brugt.
b. Bygge og vedligehold
i. Præsteboligens tag
Taget er blevet renoveret for 33.000 kr. Skaderne er udbedret. Hovedparten
af det budgetterede beløb til vedligeholdelse er blevet brugt hertil.
ii. Kristoffer har brugt rigtig megen tid på at nedlægge staudebedet og
vietnamesergruppen har også udført et stort arbejde. Menighedsrådet
takker! Kørselsrampens grene mangler dog at blive klippet. Endvidere skal
der også sås græs i det gamle staudebed, men der mangler jord. Dette
udbedres til foråret
iii. Lyd i kirken
MHC har haft kontakt til flere firmaer, samt diverse eksperter. MHC aftaler
med p. Marcos og Susan om besøg af Phonic-ear, der gerne vil komme med
et tilbud.
c. Fest
i. Første søndag i advent afholdes der julefest.
d. Medier

Marta Castrillon Martinez har sagt ja til at være ny formand for
mediegruppen. Menighedsrådet takker mange gange. Gruppens næste møde
er d. 4. november.
Hjemmesiden forventes at komme op at køre om en uge.
e. Katekese
Til tirsdagskatekesen var der været 4-5 personer de første par gange. Der skal
arbejdes ud fra, at tirsdagskatekesen er et langsigtet projekt. De fremmødte
har været meget tilfredse.
Filmaftenen (1. lørdag i måneden) var en stor succes. En god sag støttes; der
er godt socialt samvær og fint indhold.
Der bliver firmelse d. 14. maj kl. 10 (Kristi Himmelfartsdag). JSH fortalte, at
firmelsesholdet er rigtig godt og meget nysgerrigt.
Første kommunionsholdet er også begyndt – der er indkøbt nye bøger.
f. Liturgi
Der har været afholdt møde. Der var desværre ingen nye i gruppen. Der skal
laves kort kursus for lektorer og kommunionsuddelere. Der skal ske en
afklaring af situationen omkring musikledsagelse til messerne.
5. Særlige sager.
a. Neokatekumenatet
Oprettelsen af en neokatekumensk gruppe i Skt. Knud Lavard debatteredes.
Det er et fælles projekt mellem menighed og præst at få arbejdet i sognet til
at fungere på alle planer. Menighedsrådet konkluderede efter længere
debat, at der kan etableres en neokatekumensk gruppe i Skt. Knud Lavard
med håbet om at nå mennesker, der har brug for det. Arbejdet med gruppen
evalueres løbende af menighedsrådet.
6. Indkomne forslag .
Der var ingen indkomne forslag.
7. Eventuelt
Intet at bemærke.

Referent:
Michael Høier Clausen, sekretær
Signeret
John-Erik Stig Hansen, menighedsrådsformand
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