Referat fra menighedsrådsmøde torsdag den 11. juni 2020
Til stede: P. Alren, Eric, Gunnar, Martin, Fergus, Michele og Sebastian. Afbud fra Tummas.
Godkendelse af dagsorden: Godkendt udeb bemærkninger.
Referatet fra sidste møde blev godkendt uden bemærkninger.










Orientering fra sognepræsten:


Det har været en svær tid, hvor vi har handlet efter biskoppens retningslinjer.



Jeg har holdt daglige messer hos søstrene på Åsebakken.



På hverdage er messen streamet fra søstrene og den engelske messe fra vores egen
kirke.



Der har været forsøg med ekstra messer om søndagen, men kun med ringe tilslutning.



Vi har fokus på, at menigheden snarest vender tilbage i større tal.



Vi har givet en gave på 25.000 kr. til Caritas efter opfordring fra paven.

Orientering fra formanden:


Formanden har streamet en del messer i Corona-tiden.



Den ændrede leveform kan også give mulighed for at tænke over tingene.

Orientering fra sekretæren:


Det har været 3 lange måneder med nedlukning. Vi har forsøgt efter bedste evne at
informere løbende. Det er svært at aktivere medarbejdere igen.



Information sker primært via kirkens hjemmeside.

Status på projekter, aktiviteter og udvalg:


Statuer i haven: Det er et forslag fra Tummas. Det bliver behandlet på et senere møde.
En dialog med skolen er nødvendig.



Pastor Kings gravsted: Korset ligger på tværs over graven. Fergus har kigget på det og
talt med mulige samarbejdspartnere om en løsning. Martin: Måske skal vi overveje en
helt ny og mere holdbar løsning. Fergus kontakter Jan Schou.

Økonomi og Fundraising (udvalg):


Corona-tiden har betydet færre kollekt-indtægter. Nogle har dog betalt via Mobilepay.



Vi har haft et par store udgifter i forbindelse med byggesagen.



Tårnet skal snarest sikres med et stillads. Tummas sørger for det. Fergus hjælper ham.



Vi venter på den samlede rapport fra ingeniøren.



Kommende møder:
 Næste møde afholdes tirsdag den 18. august klokken 19.



Eventuelt:


Fra pastoralrådet er alle møder indtil videre aflyst.



Menighedsrådet skal årligt informere menigheden om kirkens økonomi mv. Dette gøres
efter sommerferien.



Kirkens orgel bliver vedligeholdt, men der er behov for en mindre renovering.
Bispedømmet har søgt om tilskud til dette formål. Vi kontakter dem.



Der er Caritas loppemarked søndag den 6. september sammen med høstfest og
førstekommunion.

