
Referat fra menighedsrådsmøde onsdag den 28. august 2019 

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

Godkendelse af dagsorden: Godkendt. 

Referatet fra sidste møde blev godkendt uden bemærkninger. 

 Orientering fra sognepræsten: 

 Præsterne har studieuge i Odense i næste uge. 

 Undervisning til firmelse og førstekommunion begynder på søndag. 

 Orientering fra formanden: 

 Vi skal have den åndelige udvikling mere i fokus den kommende tid. 

 Firmelses-forældrene skal inddrages mere i kirkens liv. 

 Der bør være en regelmæssig opfølgende aktivitet efter firmelsen. 

 Sidste års firmander kan indbydes til en aktivitet. 

 Ældre unge kan inviteres til Companions. 

 Fergus: Vi må invitere de unge, som ikke længere kommer i kirken. Vi har ikke råd til at 
miste dem. 

 Orientering fra sekretæren:  

 Parkeringsordningen er nu på plads. Alle med parkeringsbehov registreres på 
kirkekontoret. 

 Vedligeholdelse af kirken: 

 Vand gennem taget ved skybrud. Håndværksfirma bliver kontaktet. 

 Taget er akut og har første prioritet. Alle andre projekter udskydes. Der kan 
iværksættes en indsamling i kirken. Michele kigger på muligheder for finansiering. 

 Tabernaklet flyttes til en ny position som tidligere vedtaget, men med færrest mulige 
økonomiske ressourcer. 

 Vi mangler en fortegnelse over håndværksmæssige kompetencer i menigheden. 

 Vi overvejer behovet for et generelt regelmæssigt besøg af en håndværker. Eric 
spørger Allan Larsen. 

 Nyt fra udvalg – nye møder:  

 De forskellige bør indkalde til møder snarest – gerne inden for en måned. 

 Indkøb af mikrofoner: 

 2 nye mikrofoner vil blive indkøbt. 

 Kommende møder: Torsdag den 26. september og tirsdag den 22. oktober klokken 19. 

 Eventuelt:  

 Knud Lavard festen holdes den 20. januar 2020. Michele kender en maler, der kan 
male et billede af Knud Lavard. 



 Michele foreslår en udendørs procession næste sommer. Det skal være i forbindelse 
med en fest, evt. Sankt Knud Lavard eller Knud den Hellige. 

 Michele har overtaget ansvaret som menighedens repræsentant i Caritas fra Tuulikki. 

 Kirkens knælepuder er nu færdiggjort. 

 

 


