
Referat fra menighedsrådsmøde fredag den 24. november 2020 

Til stede: P. Samuele, Eric, Gunnar, Martin, Michele, Tummas og Fergus. Afbud fra Sebastian. 

Godkendelse af dagsorden: Godkendt. 

Referatet fra sidste møde blev godkendt uden bemærkninger. 

 Orientering fra sognepræsten: 

 Præstegården er blevet rottesikret for ca. 25.000 kr. Kommunen overvåger med 
mellemrum rottefælderne. 

 Companions fortsætter i menigheden under ledelse af P. Simon Peter. 

 1. søndag i advent hjælper præstestuderende fra Præstekollegiet med musikken. 

 Neokatekumenatet holder et arrangement i kirken onsdag 2. december. 

 Der er vandskade i kælderen, sikkert fra nogle afløb. 

 P. Samuele er blevet formand for DUK-lokalforeningen. 

 Orientering fra formanden:  

 Firmelsesundervisningen: Livio og p. Samuele hjælper til. Det fungerer fint. 
Mødefrekvensen er ret lav. Der er vist ikke stor opbakning fra familierne. Et 
forældremøde og andre møder er problematiske i denne tid. Eric informerer forældrene. 

 Orientering fra sekretæren: 

 Byggeudvalget skal starte op efter nytår. Rapporten fra Allan Larsen bliver udvalgets 
ansvar. 

 Nytår i Kirken og Knud Lavard festen: 

 Knud Lavard festen vil finde sted søndag den 17. januar klokken 11. Biskoppen 
indbydes. Gymnastiksalen lånes af skolen, men det er afhængigt af restriktionerne på 
dette tidspunkt. 

 Der skal etableres et festudvalg igen. 

 Michele: Vi mangler et billede af Knud Lavard. Martin; Vi mangler ikoner af de helgener, 
hvis relikvier findes under altret. Martin: Vi mangler et banner til valfarter. 

  Undervisning for voksne: 

 Der har været afholdt bibelaftener med gennemgang af søndagens læsninger. 
Coronaen satte en stopper for det. 

 P. Samuele: Vi bør vente med nye tiltag på grund af Corona. 

 P. Samuele er blevet kontaktet af en gruppe, der ønsker at starte undervisning for 
unge. Afventer nærmere aftale. 

 Forældrene til førstekommunikanterne er til stede om søndagen, mens deres børn 
bliver undervist.  Der kan evt. arrangeres noget for dem. Forældrene var glade for 
børnemessen. 

 Voksen-katekese kan komme på tale på et senere tidspunkt. 



 

 Nyt fra udvalg: 

 Sidste pastoralrådsmøde blev aflyst. Der arbejdes på budgettet. 

 Tummas arbejder stadig på at finde statuer til haven. 

 Kommende møder: 

 Næste møder afholdes tirsdag den 5. januar klokken 19.30 og tirsdag den 2. marts 
klokken 19.30. 
 

 Punkter til det kommende møde:  
 

 Knud Lavard fest samt opdatering af Corona-situationen. 
 

 Eventuelt: 

  1. søndag i advent er der indsamling til Caritas. 
 

 Der kan evt. arrangeres loppemarked i gymnastiksalen på et tidspunkt. 
 
 
 


