Referat fra menighedsrådsmøde onsdag den 20. juni 2022

Til stede: P. Samuele, Eric, Gunnar, Ingrid, Jan, Michele og Lieng. Fraværende Martin og
Sebastian.
Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
Referatet fra sidste møde blev godkendt uden bemærkninger.
•

•

•

•

•

•

Orientering fra sognepræsten:
•

Valfarten til Åsebakken gik godt, men menigheden var spredt over et stort område.
Næste år skal man måske have madpakke med. Busturen gik godt og vil blive gentaget
med de nødvendige forbedringer.

•

Parkeringspladsen er blevet forbedret, og arbejdet vil fortsætte.

Orientering fra formanden:
•

Der er ved den engelske messe blevet informeret om valfarten samt de nye messetider.

•

Der er udarbejdet en plan for næste års firmelse og forberedelse.

Orientering fra sekretæren:
•

Covid-19 er på vej frem igen og vil blive mere aktuel efter ferien.

•

Sekretæren orienterede om kommende renoveringsarbejder.

Struktur / Arbejdsgrupper (og Langtidskalender):
•

Græsslåning og snerydning skal håndteres. Lieng vil være ansvarlig for græsslåning.
Lieng skal til Cypern i 3 måneder fra september. P. Samuele kontakter firma for
snerydning.

•

Der er behov for en arbejdsgruppe til fester og aktiviteter.

•

Michele vil gerne stå for høstfesten søndag den 18. september (med loppemarked).

•

Vi skal have en Skt. Nikolaus fest i december. Det sker efter børnemessen, som holdes
den 4. december klokken 15. Jan hjælper med.

•

Der bliver Skt. Knud Lavard fest i januar.

•

Eric foreslår en liste over alle aktiviteter med angivelse af ansvarlige hjælpere.

•

Der er behov for en besøgsgruppe, der kan besøge de ældre.

Plan og omstrukturering af messer:
•

Den engelske messe flyttes til klokken 12 fra starten af september.

•

Der bliver børnemesse den første søndag i måneden klokken 15 (undtagen i ferier).

Livios præstevielse:
•

Gymnastiksalen er bestilt. Trinh står for blomster. Præstekollegiet står for receptionen.
Eric køber sodavand mv.

•

•

Der fejres primitsmesse søndag klokken 11 med efterfølgende reception. Binh/Lieng
sørger for mad.

•

Menigheden bliver orienteret om, at det er muligt at give Livio en gave, primært via
MobilePay.

•

Menighedsrådet giver en kontant gave på 5.000 DKK til Livio.

Vision og mål:
•
•

•

Vi ønsker at være et synligt udtryk for Kristi tilstedeværelse i verden ved at være en
aktiv, børnevenlig og rummelig katolsk menighed, som med de 7 sakramenter i centrum
og ved bøn, sang og musik lovpriser Herren.
Vi ønsker at styrke den enkelte persons katolske tro i Jesus Kristus, via Jomfru Maria,
Sankt Josef, Skt. Knud Lavard og alle helgener, ved aktivt at inddrage alle
aldersgrupper i den danske og engelske menighed i et levende fællesskab samt ved et
tæt samarbejde med skolen og bispedømmet.
Gennem det glade kristne budskab, broderkærlighed og det gode eksempel ønsker vi
at forkynde vores tro til det omgivende samfund.

•

Dato for næste møder: Mandag den 5. september klokken 19.

•

Emner til næste møde:

•

•

Hvad er de økonomiske regler?

•

Aktiviteter mv.

Eventuelt:
•

Intet.

