
Referat fra menighedsrådsmøde tirsdag den 2. marts 2021 

Til stede: P. Samuele, Eric, Gunnar, Martin, Michele og Fergus. Afbud fra Sebastian. Tummas 
fraværende. Mødet blev holdt virtuelt via Microsoft Teams. 

Godkendelse af dagsorden: Godkendt. 

Referatet fra sidste møde blev godkendt uden bemærkninger. 

 Orientering fra sognepræsten: 

  Livio er i Spanien på grund af nær vens alvorlige sygdom. 

 Et billede fra korsvejen er forsvundet. 

 Vi arbejder på ny hjemmeside med ny grafik. En stor del af sidste sogneblad er ikke 
blevet taget af menigheden. Vi udgiver derfor indtil videre ikke noget nyt blad. I stedet 
udgiver præsten et nyhedsbrev og bruger den nye hjemmeside til uddybende 
information. 

 Lokalerne i kælderen er sat i stand blandt andet med et nyt arkiv. Det kræver også 
ændring af nøglesystemet. Der kommer også nøgler til de to døre fra menighedslokalet 
til haven. 
 

 Orientering fra formanden:  

 Det fungerer fint med to messer om søndagen, hvortil kommer lørdagsmessen samt nu 
også messe for førstekommunions-familierne om søndagen. 

 De faste tidspunkter for skriftemål fungerer fint. 

 Orientering fra sekretæren: 

 Intet. 

 Opdatering omkring Corona – Covid-19: 

 Der er ikke kommet ændringer til restriktionerne siden januar. Vi må indtil videre bibeholde den 
nuværende ordning. Der er brug for personer til adgangskontrol om søndagen. Fergus og 
Victor sørger for kontrol 7. marts. Michele tager den 14. marts. 

 Bygge Projekt – Vedligeholdelse af kirken: 

 P. Samuele og Eric har holdt møde med bispekontoret (N. Engelbrecht og Thomas 
Larsen). En samlet udgift er over 6 mio. kr. Projektet deles op i 4 mindre projekter på 
hver ca. 1,5 mio. kr. Bispekontoret vil kunne yde tilskud, men vi får også brug for at 
søge fondsmidler. Vi får tidligst større beløb til rådighed i starten af næste år. Første 
projekt bliver syd facaden med indgangspartiet. Menigheden har selv max. 500.000 kr. 
til formålet. Bispekontoret har tilbudt et kortfristet lån med 5 % i rente. Bispedømmet har 
ikke nævnt, at menigheden først selv skal skaffe et væsentligt beløb, inden 
bispekontoret yder deres bidrag.   

 Michele: Det er bispedømmets bygning. Vi kan derfor som menighed ikke få 
realkreditlån. Det virker ikke korrekt, at bispedømmet så tilbyder os lån på disse vilkår. 
Det bør jo være bispedømmet, der optager lånet på kirkens vegne. 



 P. Samuele: Det første skridt, der skal tages, er et møde med ingeniør Allan Larsen. 
Han har udarbejdet en fin rapport. Den er opdelt i to dele: klokketårnet og kirken. Vi kan 
evt. vente med kirketårnet. Bispedømmet kan oprette en konto, som kan anvendes til 
menighedens egen indsamling. Bidragsydere vil således få skattefradrag.  

 Vi skal sikre en passende mere permanent afskærmning af klokketårnet. Det 
pågældende område af græsplænen skal helt afspærres. Klokken ringer ikke mere på 
automatik. 

 Der skal udarbejdes en projektbeskrivelse, der kan danne grundlag for søgning af 
fondsmidler. Susanne Madsen fra bispekontoret kan bistå med ekspertise. Desuden 
skal menigheden iværksætte en egen indsamling. 

 Prioritering: Rådet har besluttet, at syd facaden har første prioritet, mens vi venter 
med klokketårnet, der blot bliver afspærret. Rådet har besluttet, at hele projektet af 
finansielle årsager deles op i 4 delprojekter. 

  Have og statuer: 

 Tummas er tidligere kommet med et oplæg, men er ikke til stede. Emnet udskydes 
derfor til næste møde. Der vil imidlertid være meget begrænsede finansielle midler til 
formålet. 

 Kommende møder: 

 Næste møder afholdes tirsdag den 13. april klokken 19.30. 
 

 Punkter til det kommende møde:  
 

 Have og statuer (Tummas) 

 Opfølgning på byggeprojekt 

 Førstekommunion og firmelse 
 

 Eventuelt: 

 Korsvej: Vi undersøger, hvad en ny korsvej vil koste. Den skal så sikres bedre end den 
nuværende. 

 P. Samuele håber, at de 30 minutters begrænsning for messen snart bliver ændret – 
især af hensyn til den kommende påskeliturgi. 


