
Referat fra menighedsrådsmøde torsdag den 29. november 2018 

Til stede: P. Alren, Eric, Martin, Tummas, Sebastian (senere), Gunnar, Michele og Fergus. 

Referatet fra sidste møde blev godkendt uden bemærkninger. 

1. Orientering fra sognepræsten: 

 Organist: Stadig ingen afklaring. Vi forsøger med annonce i Katolsk Orientering. 

 P. Alren har været på retræte i Sri Lanka med stort personligt udbytte. 

 Orientering fra formanden: 

 Der afholdes informationsmøde for menigheden søndag den 2. december. 

 Orientering fra sekretæren:   

 Det næste sogneblad udkommer lige før jul. Det overvejes, hvor ofte det skal 
udkomme, og om man kan vælge ikke at få det sendt med posten. 

  Byggesag - research og opsummering: 

 Der skal snarest udarbejdes en rapport dækkende de nødvendige udbedringer af 
facade og tag de næste år. Der skal være tale om to faser i rapporten med særskilt 
økonomi. Den forventes at koste ca. 25.000 kr. Projektet startes nu. 

 Kirkeskat: 

 Gunnar præsenterede et oplæg, der viste: 

1. Udviklingen i indbetalt kirkeskat de sidste år. 

2. Aldersfordelingen for kirkeskattebetalere. 

3. Statistik fra Katolsk Orientering. 

o Fergus og Martin har gjort sig tanker om mulige aktiviteter. F.eks. kan man før 
messen udlevere salmebøger sammen med en blanket. 

o P- Alren: Hvordan formidles budskabet til de mange personer, som ikke kommer om 
søndagen? 

o P. Alren: Hvordan får vi de personer, der kommer til sakramenterne, til at betale 
kirkeskat? 

o P. Alren: Vi kan lægge en registreringsblanket i næste nummer af sognebladets 
sommerudgave, som sendes til medlemmerne. 

o Fergus: Inspiration er vigtig. Et medlem kan måske på skift fortælle menigheden 
om, hvorfor den pågældende betaler kirkeskat.  

o Der er aftalt møde med bispekontorets kirkeskattekonsulent den 6. december. P. 
Alren og Fergus deltager. Bispedømmets fokus på menigheden bør informeres 
videre til hele menigheden. 

 



 Referat fra pastoralrådsmødet: 

 Bispedømmets økonomiske situation blev gennemgået. Der er behov for mere fokus i 
menighederne. Bispedømmet har budgetteret med et større underskud. 

 Magleås er solgt og lukker til nytår. 

 Oplæg fra Caritas og Skt. Vincent Grupperne. 

 Evangelisering: Hvordan spreder vi det gode budskab og kommer i kontakt med 
befolkningen? Hvordan møder vi mennesker, som ikke er katolikker? Eller agnostikere? 
Bør tages op på næste menighedsrådsmøde. Åbne aktiviteter i kirken, som også er 
spændende for andre kirker og interessegrupper, er ønskelige. 

 Michele har dialog med menigheden i Århus om et kors. 

 På Magleås bliver der en del effekter til salg og uddeling. 

 Kommende møder: 

 Tirsdag den 22. januar kl. 19. 

 Eventuelt: 

 Hjertestarter: Fergus præsenterede vejledningen. 

 P. Alren: Der bør afsættes et beløb hvert år til ”kærlighedens gerning.” dvs. hjælp til 
trængende.’ 

 

 


