
Referat fra menighedsrådsmøde onsdag den 7. december 2022 

 

Til stede: P. Samuele, Eric, Gunnar, Jan, Michele, Martin og Sebastian. Fraværende Lieng.  

Godkendelse af dagsorden: Godkendt. 

Referatet fra sidste møde blev godkendt uden bemærkninger. 

• Orientering fra sognepræsten: 

• P. Samuele er kommet tilbage efter en god rejse. 

• Der er installeret fjernvarme og nye radiatorer.  

• Aftalen med skolen blev gennemgået. På næste møde bliver evt. ønskede ændringer 
gennemgået. 

• En gruppe arbejder med P. Samuele på årets julekrybbe. 

• Orientering fra formanden: 

• Intet. 

• Orientering fra sekretæren: 

• Gaihede har indhentet tilbud fra 3 entreprenører. Den samlede pris er 3,1 mio. kr. mod 
tidligere anslået 1,4 mio. kr. Det er derfor nødvendigt at skære ned på projektet, 
således at udskiftning af vinduer udsættes. Vi spørger alternativ leverandør. NB! Efter 
mødet har bispekontoret besluttet at udsætte renoveringsprojektet. 

• Vi har betalt en á conto faktura for gas på ca. 80.000 kr. 
 

• Indsamling til glasvæg – status: 
 

• Der er pr. d.d. indsamlet 10,6% af de ønskede 150.000 kr. 
 

• Menighedsråds status og ny repræsentant til Pastoralråd: 
 

• Ingrid har meldt sig ud af menighedsrådet og pastoralrådet. Menighedsrådet fortsætter 
med det nuværende antal medlemmer. 
 

• Der søges efter et nyt medlem til pastoralrådet blandt menigheden. 
 

• Skt. Knud Lavard fest: 
 

• Petrea vil gerne være ansvarlig for festen, som afholdes 15. januar. Deltagelse er gratis 
for kirkens medlemmer. Der skal snarest arrangeres et møde med Petrea. 
 

• P. Samuele bestiller gymnastiksalen og indbyder biskoppen. Skolen indbydes til at 
invitere alle interesserede. 
 



• Der er kun en samlet messe klokken 11. Vi indbyder det engelske kor til at stå for 
musikken både ved messen og festen. 
 

• Der skal være underholdning, evt. i form af en quiz. Erik kontakter Sebastian O.J. 
 
 

• Dato for næste møder: Næste møde finder sted onsdag den 11. januar klokken 19. 
 

• Emner til næste møde:  
 

• Dato for næste menighedsmøde. 
 

• Samarbejdsaftale med skolen. 
 

• Eventuelt: 
 

• Caritas havde arrangeret julefest for ukrainske familier i gymnastiksalen søndag den 4. 
december. 
 


