
Referat fra menighedsrådsmøde tirsdag den 22. januar 2019 

Til stede: P. Alren, Eric, Martin, Sebastian, Gunnar, Michele og Fergus. Fraværende Tummas. 

Referatet fra sidste møde blev godkendt uden bemærkninger. 

1. Orientering fra sognepræsten: 

 Skt. Knud Lavard festdag: Holdes 3. søndag i januar klokken 11 (messe og fest bagefter). 
Den engelske messe er aflyst. Evt. kan Sebastian Ebert deltage med sin teatergruppe. 
Skolen kan være involveret.   

 Førstekommunion: Det går fint med lærerne, men der er 11-12 årige børn, som man skal 
være opmærksom på. Der er plan om at holde regelmæssige børnegudstjenester. P. 
Cæsarius vil gerne assistere med den danske messe.  

 Binh vil gerne stå i spidsen for en arbejdsgruppe, der vil renovere trævæggene i kirken. 

 Rengøring: En gruppe sørger for, at der bliver gjort rent om lørdagen efter messen en gang 
om måneden.Tuulikki står for den anden gruppe en gang om måneden lørdag formiddag. 

 P. Alrens fætter kommer på besøg i nogle dage i uge 5. 

 Organist: En ny ansøger er meget interesseret. En samtale aftales snarest. Hun er ledig fra 
1. marts. 

 Orientering fra formanden: 

 Børnehjørne: Der er kommet er forslag fra Susanne Viby og Camilla Hecquet Nielsen til 
indretning af et børnehjørne. Beslutning: Der afsættes 10.000 kroner til formålet. 
Sekretæren informerer forslagsstillerne. 

 Orientering fra sekretæren: Intet. 

 Kirkeskat: Susanne Madsen fra bispekontoret sørger for materiale om kirkeskat til uddeling i 
kirken. Hun kommer den 3. februar og holder et indlæg for menigheden. Kirkeskatteudvalget 
holder snart  møde og kommer med et konkret forslag. 

 Evangelisering, Hvordan spreder vi det gode budskab? Michele: ”Kan vi få postkort, som 
informerer om kirken? Kan lægges på DTU, Novo Nordisk, Microsoft mv.” Der findes allerede 
en folderom kirken. Vi bør have foredragsaftener med informationsfoldere.  
Foredrag: Martin oplyser, at der er mange egnede foredrag på YouTube, primært på engelsk. 
P. Alren: ”Vi har brug for personlige foredrag på dansk. Senere kan vi også invitere andre 
teologer mv.” Eksempler: Sr. Anna Mirijam, Sr. Hildegard og Daniel Nørgaard. 
Eric: ”Vi kan gøre betydeligt mere ud af skriftemål.” Martin: ”Der bør være fast mulighed for 
skriftemål inden messen.” P. Alren: ”I fastetiden vil vi igen have tilbedelse med mulighed for 
skriftemål.”  

Det blev besluttet, at muligheden for skriftemål fremgår af hjemmesiden og dennes kalender. 

 Ændring af kirkerummet: Hynder til kirkebænke: Michele præsenterer materiale til 
kirkebænkene. Budget ca. 8.000 kr. Tummas kan hjælpe med polstringen. Konklusion: 



Enstemmigt vedtaget. Martin: ”Kan vi få en knæleskammel til kommunionen?” P. Alren: ”Vi 
bruger det eksisterende gulvtæppe.” Martin: ”Det er ikke tilladt at dyppe Kristi legeme i Kristi 
blod”. P. Alren vil informere menigheden herom, og Martin skriver artikel til sognebladet. 

 Kommende møder: Næste møde er tirsdag den 26. februar klokken 19. 

 Eventuelt:  

 Tuulikki vil gerne have hjælp til oprydning i kælderen. Evt. kan vietnameserne hjælpe, 
Vi forsøger at arrangere en dag.  


