Referat fra menighedsrådsmøde tirsdag den 13. april 2021
Til stede: P. Samuele, Eric, Gunnar, Michele, Sebastian og Fergus. Afbud fra Martin. Tummas
fraværende. Mødet blev holdt virtuelt via Microsoft Teams.
Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
Referatet fra sidste møde blev godkendt uden bemærkninger.
•

•

Orientering fra sognepræsten:
•

Indsamlingen til ny korsvej er slut, og korsvejen er bestilt. Den nye korsvej bliver
tyverisikret.

•

Der er kommet ny affaldsordning i kommunen med mere sortering. De nye containere
står i garagen. Der er en affaldsbeholder i haven til brug for rengøringen mv. Der bliver
nu også hentet haveaffald mv. Der bliver afsat et kompostområde i haven.

•

Det vil være formålstjenligt at få anhængertræk på præstens bil.

•

Der er udskiftet flere låse. Nu er der nøgler i dørene til haven. Kontor og arkiv har egen
nøgle.

Orientering fra formanden:
•

•

•

Orientering fra sekretæren:
•

Tilmelding til søndagsmesserne fungerer uden problemer. Der er en god fordeling på
de 3 søndagsmesser samt messen for førstekommunikander.

•

Banken er nu igen åben, men kassefunktionen er lukket. Vi får nu et indbetalingskort,
der kan anvendes til seddelautomaten og møntautomaten i vores lokale filial.

Opdatering omkring Corona – Covid-19:
•

•

•

Der er ingen nye tiltag omkring en lempelse af restriktionerne. Søndagsmessen
fortsætter derfor med tilmelding indtil videre. Der bliver sørget for udluftning, men der
skal være bedre rengøring.

Førstekommunion og firmelse:
•

Vi fortsætter med messen søndag klokken 11.30 for førstekommunikanderne og
messen lørdag klokken 17 for firmanderne indtil videre.

•

Biskoppen har kontaktet P. Samuele angående firmelsen. Såfremt der stadig er
snærende restriktioner, findes der en løsning.

Have og statuer:
•

•

Der har været ønske om Jomfru Maria statue og Skt. Josef statue i kirken. Der har også
været ønsket et billede af Skt. Knud Lavard. P. Samuele: Der skal være adgang til dem.
Der er plads til dem i kirken, men vi skal beslutte, hvor de skal stå. Vi starter med Skt.
Josef. P. Samuele undersøger mulige statuer og udgifter.

Projektet udskydes indtil videre. Statuerne i kirken har højere prioritet.

Bygge Projekt – opfølgning:

•

•

Michele: Hvordan går det med tankerne om et ”våbenhus”, et adskilt område til
børnene forrest i kirken? Det skal være en glasvæg med døre. Eric kontakter glasfirma
Torben Snoer.

•

Betonrenovering: Eric og P. Samuele skal have et møde med ingeniør Allan Larsen for at
tale om faseopdeling, prioritering og fund raising.

Kommende møder:
•

•

Punkter til det kommende møde:
•
•
•
•

•

Næste møder afholdes tirsdag den 25. maj klokken 19.30 og tirsdag den 22. juni
klokken 19.30.

Referat fra pastoralrådsmøde.
Glasvæg i kirken.
Statuer i kirken.
Tilbagemelding fra mødet med Allan Larsen.

Eventuelt:

