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Virum 26.10.2015
Referat af menighedsrådsmøde 26.10.2015, kl.19.15 – 21.00.
Tilstede: p Alren Sosaipillai OMI, John-Erik Stig Hansen (JSH), Petrea Hannibal (PH), Michael Høier
Clausen (MHC).
Afbud: Eva Maria Linnemann-Hansen (ELH), Henrik Ledertoug (HL), Tove Elisabeth Reiter (TER)
1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendtes.
2. Bemærkninger til referat af foregående menighedsrådsmøde
Referatet skal signeres af næstformanden, der var mødeleder på sidste møde.
3. Orientering
a. Formanden (JSH)
i. Formanden har modtaget vejledning fra generalvikaren angående kirkelige
handlinger. Denne sættes op på hjemmesiden.
ii. Angående salg af skolebygning fra bispedømmet til Skt. Knud Lavard Skole:
Der er to servitutter. Den ene servitut giver Menigheden brugsret til
gymnastiksalen med mindst 5 ugers forvarsel. Den anden servitut giver
skolen brugsret til de to parkeringspladser.
Skoler overdrager alle arealer foran kirken (parkeringspladserne herunder
rampesystem).
Vedligeholdelsespligt angående fx snerydning på parkeringspladsen påhviler
skolen på hverdage. Menigheden kan kun kræve brug af gymnastiksalen, hvis
dette ikke er til hinder for skolens behov. Det samme gælder skolens brug af
parkeringspladsen.
Menighedsrådet godkender servitutter til underskrift.
iii. Anmodning om støtte fra menigheden til eksterne formål:
Der var enighed om formandens principudkast. Endelig vedtagelse af
udkastet med eventuelle ændringsforslag tages op på næste
menighedsrådsmøde.
b. Sognepræsten
P. Alren har fået brev fra biskoppen omkring udnævnelse som sognepræst
for en 5-årig periode. Menighedsrådet ønsker tillykke.
c. Den engelsktalende del af menigheden (p. Alren)
Sognepræsten er glad for de engelske messer. Kirken er fuld. Frivillige melder
sig gerne til opgaver – fx rengøring. Der taltes kort om fælles arrangementer
for den engelsk talende og den dansk talende gruppe i menigheden. Man
kunne fx invitere den engelsk talende menighed til adventsfesten d. 29.
november. Det besluttedes at forsøge at gennemføre dette og samtidig lave
god PR herfor. Festudvalget kontaktes af JSH desangående.

4. Udvalg og arbejdsgrupper
a. Økonomi og forvaltning
Det går planmæssigt. Budgettet holdes i år. Der forventes et mindre overskud.
b. Bygge og vedligehold
i. Lydanlægget fungerer grundlæggende godt. Der er afleveringsforretning
med Solutors fredag d. 30. oktober. Der er mindre problemer, der skal
afklares inde dette møde.
ii. Projektplan: Udvalget har møde d. 7. november. På dette måde skal der
diskuteres og opstilles en egentlig projektplan, der noteres punkt for punkt,
så menighedsrådet efterfølgende kan tage stilling og komme med ansøgning
til bispedømmet.
c. Socialt
i. Der er adventsfest d. 29. november. Endvidere vil PH arrangere
nytårsarrangement med start fra omkring kl. 17.00.
d. Medier
i. JSH indkalder til møde og MHC laver lay-out på sognebladet.
e. Katekese
Gruppen havde møde forleden og Kristoffer vil gerne hjælpe til med
firmandundervisningen. Endvidere er gruppen i gang med at planlægge
katekese for flere forskellige grupper. Det planlægges at lave aftenkatekese
hver anden tirsdag: bibelaftener ved sognepræsten alternerende med en
foredrags-/film-/diskussionsaften. Endeligt program forsøges lavet for
halvårlige perioder – iværksættelse er planlagt til start primo 2016.
Der er tre konvertitter, der går til undervisning i sognet hos p. Alren samt til
det centrale kursus i Bredgade.
f.

Liturgi
Gruppen har ikke afholdt møde. P. Alren indkalder til møde i januar. Det
bemærkedes, at der er en god idé at gøre noget for ministrant-gruppen.
Menighedsrådet bemærkede, at menigheden er glad for p. Alrens
tilspørgelse ved barnedåb. Der bør laves nyt lektorkursus. MHC og p. Alren
finder datoer for dette. Ligeledes bør der også laves et lille kursus for
kommunionsuddelere – P. Alren igangsætter dette. Lektorer og
kommunionsuddelere skal som udgangspunkt deltage i disse kurser.

5. Særlige sager
Flygtninge:
Menigheden skal overveje, hvordan den kan være behjælpelig i den
nuværende situation i verden med mange flygtninge, herunder hvordan
kommuner og myndigheder i øvrigt kan fortælle flygtninge, at de er
velkomne i den katolske kirke i Lyngby. Der bør laves et koncept for
modtagelse af flygtninge, der ønsker tilknytning til menigheden.
Endvidere bør der være en indsamlingsbøsse i kirken til flygtninge – begge
dele tages op på næste menighedsråd smøde.
Endelig bør der laves et indlæg på hjemmesiden omkring emnet.
6. Indkomne forslag
Ingen.
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7. Eventuelt
Der er generalforsamling i DUK lokalforeningen ”Lyngby Unge Katolikker”
søndag d. 8. november kl.11.30 bagest i menighedslokalet.
Bygge- og vedligeholdelsesudvalget bedes undersøge eventuel udskiftning af
pærer i kirkeskibet, som pt. trækker 150 W.
Referent: MHC
Sign.
John-Erik Stig Hansen
Menighedsrådsformand
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