Referat fra menighedsrådsmøde mandag den 17. august 2020
Til stede: P. Samuele, Eric, Gunnar, Martin, Tummas og Sebastian. Afbud fra Fergus. Michele var
fraværende.
Godkendelse af dagsorden: Godkendt. Referatet fra sidste møde blev godkendt uden
bemærkninger.












Orientering fra sognepræsten:


Boligen er ved at blive sat i stand.



Det gik godt med biskoppens besøg og søndagsmesser.



Besøgstjenesten er begyndt.



Tirsdag kommer en præstestuderende (Livio), som skal være i praktik i menigheden.



Onsdagsmessen vil være klokken 17 med tilbedelse klokken 16.30. Start første uge i
september. Læsninger vil være på engelsk.



Sebastian vil afholde lektorkursus. Gunnar aftaler med ham.



Der er diakonvielse i kirken 19. september klokken 11 (Filip Mikic).



Der skal indkøbes kabler til kirkens mikrofoner.



Vi har behov for nyanskaffelser til sakristiet. P. Samuele kommer med forslag.

Orientering fra formanden:


Menigheden fik sagt pænt farvel til P. Alren.



Vi har fået en mail med forslag til renovering af forpladsen. Fergus kontakter den
pågældende efter sin ferie.

Orientering fra sekretæren:


Høstfesten den 6. september aflyses.



Næste fest bliver Knud Lavard festen 3. søndag i januar. Biskoppen inviteres.

1. Kommunion og Firmelse:


Biskoppen kommer til firmelsen lørdag 15. maj 2021 klokken 10.



Årets firmelse finder sted lørdag den 3. oktober klokken 11.



Der skal afholdes generalprøve. Eric finder en dato for denne samt skriftemål.



Mathias kan firmes søndag den 11. oktober, såfremt han ikke kan være med den 3.



Førstekommunion 2021 afholdes søndag den 25. april.

Hvem har ansvar til messerne om søndagen / ministrant tjeneste:


Kristoffer medvirker til den danske messe om søndagen.



Gianfranco medvirker til den engelske messe om søndagen.

Ældrebesøg-tjeneste:


Der er ikke nogen formel besøgstjeneste i menigheden.



P. Samuele er begyndt at besøge de ældre.















DUK:


Vores lokalafdeling er passiv, men nogle unge betaler kontingent.



De tidligere aktiviteter foregik sammen med skolen.

Affald / sortering:


Affaldsspande uden for kirken var overfyldt. Andre bruger vores affaldssække.



Måske kan der etableres et samarbejde med skolen.



Sebastian kontakter skolen.

Mulig opsigelse af lokalet udlejet til Caritas:


Ingen ved, på hvilke præmisser Caritas har lejet lokalet. Vi får ingen lejeindtægt.



P. Samuele har rådets opbakning til en opsigelse.

Tag Situation:


Der mangler udbedring af enkelte dele af taget.



Firmaet er meget upålideligt.



Tummas har kontaktet dem for at få færdiggjort projektet.



Vi har indtil videre betalt ca. 100.000 kr. i december 2019.

Beton Situation:


Tummas har kontaktet ingeniøren, som har svaret, at der mangler svar fra det firma,
der har foretaget overfladeanalysen.



Vi venter på en plan over færdiggørelsen af projektet.



Tårnet er i dårligst forfatning.

Have Projekt:


Skitse fra Tummas blev præsenteret.



Vi skal evt. søge efter en egnet Maria-statue til indendørs eller udendørs brug.



Der skal desuden plantes nye træer i haven.



Tummas udarbejder budget.

Kommende møder:






Næste møde afholdes tirsdag den 29. september klokken 19.30 og fredag den 23.
oktober klokken 18.30.

Punkter til kommende møde:


Mikrofonudvalg.



Haveprojekt.

Eventuelt:


Intet.

