Referat fra menighedsrådsmøde fredag den 23. oktober 2020
Til stede: P. Samuele, Eric, Gunnar, Martin, Tummas og Fergus. Afbud fra Sebastian og Michele.
Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
Referatet fra sidste møde blev godkendt uden bemærkninger.




Orientering fra sognepræsten:


Vi har modtaget de indkøbte liturgiske effekter fra Italien.



Ministranttøj er indkøbt i Polen og er undervejs.



Der er markeret siddepladser i kirken. Den kan rumme ca. 180 personer (uden sang).



Der er kommet en ny kollektbøsse i kirken. Vi håber på øgede indtægter.



Sognepræsten ønsker at indføre separat indgang og udgang i kirken.



Sognepræsten orienterede om bispedømmets Covid-19 forholdsregler.

Orientering fra formanden:


Der er kommet information på slide om MobilePay ved den engelske messe. Fergus og
Rafal har samlet ind ved messen.



Formanden kan evt. skaffe mundbind på favorable vilkår.



Orientering fra sekretæren:



Sekretæren foreslår dannelse af et byggeudvalg, der rapporterer til menighedsrådet. Tove
Reiter vil gerne være med. Menighedsrådet er positivt.



Alle sjæles andagt:









Vi mødes normalt 1. november på kirkegården til andagt. Med de nye restriktioner vil
andagten blive erstattet af sognepræstens velsignelse på kirkegården.



Der er kommet et nyt kors på pastor Kings grav.

Julen i kirken:


Vi afventer evt. nye bestemmelser fra Kirkeministeriet.



Simon Rabbe og hustru sørger for julekrybben.



Tummas og Fergus sørger for indkøb og pyntning af juletræ.



Der fejres dansk messe den 24. december klokken 16 og 23. Der kan evt. tages hensyn
til de engelsktalende.



Der kan evt. udleveres billetter til julemessen for at begrænse adgangen.

Økonomi og fundraising:


Der henvises til referatet fra økonomiudvalgsmødet.



Caritas indsamlingsbøssen i kirken bliver erstattet af en bøsse til de fattige.

Tabernakel:


Sognepræsten er i dialog med biskoppen, der er enig i, at tabernaklet skal flyttes,





Biskoppen ønsker en detaljeret tegning over denne del af kirken.



Sognepræsten ønsker at få flyttet tabernaklet nu og evt. få et mindre sidealter.



I næste fase kan der skabes et lille kapel, der kan åbnes begge veje (med nem adgang
til tabernaklet).



På længere sigt kan der etableres et rum til børnene.



Denne første fase er godkendt af menighedsrådet.

Kommende møder:






Næste møde afholdes tirsdag den 24. november klokken 19.30.

Punkter til det kommende møde:


Nytår i kirken og Knud Lavard festen.



Undervisning for voksne.

Eventuelt:


I kælderen er der flyttet rundt på rummene af hensyn til koret og andre brugere.

