Referat fra menighedsrådsmøde onsdag den 9. november 2022

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

•

Orientering fra sognepræsten:
•

Bispedømmet har sendt tegninger om grunden til skole og kirke. Skolen har den sidste
del af haven. Låsen på lågen er fjernet. Der skal udarbejdes en overenskomst om
brugsret af en del af haven. Der skal måske opsættes et hegn eller en række buske.

•

Efter et møde med DUK er p. Samuele stadig formand. 5 unge vil gerne engageres i
ungdomsarbejdet. Skolen vil gerne hjælpe. En gruppe unge fra det engelske kor har
arrangeret en aften den 27. november med bibelaften og tilbedelse.

•

P. Samuele vil gerne starte med en bibelaften for menigheden fredag aften i december
og januar.

•

Vi har en ny italiensk præstestuderende i praktik, Claudio.

•

P. Samuele er bortrejst til Madrid første weekend i december.

•

Den 11. december er der børnefest i gymnastiksalen. Den arrangeres af familier til de
præstestuderende. Børn fra vores børnemesse vil deltage.

•

P. Samuele er udnævnt til vicerektor på præstekollegiet.

Orientering fra formanden:
•

•

•

Orientering fra sekretæren:
•

Installationen af fjernvarme er nu i gang. Renovering af døre og vinduer vil foregå i
januar-februar måned.

•

Indsamlingen til glasvæg og kapel må sættes i gang snarest. P. Samuele vil gerne
fremstille plancher. Eric vil gerne være behjælpelig med markedsføring. Lieng kan være
kontakt til vietnameserne. Menighedsrådet accepterer tilbuddet med udførelse i januar.
Indsamlingen starter søndag den 20. november.

Skolebestyrelse – Repræsentant:
•

•

Udnævnelsen til vicerektor betyder, at der er behov for aflastning af p. Samuele, der nu
har mindre tid til rådighed i menigheden.

Sebastian fortsætter enstemmigt som menighedens repræsentant i skolens bestyrelse.

Pastoralråd:
•

Pastoralrådets repræsentant var ikke med til mødet, men har sendt en mail med en
orientering.

•
•

Vi afventer nyt fra bispedømmet vedrørende den synodale proces.

Udvalg:
•

Martin ønsker forskellige udvalg, som består af ikke-menighedsrådsmedlemmer.

•

Vi har et udvalg for kirkekaffe og et festudvalg. Vi har en gruppe, der sørger for
vedligeholdelse og en rengøringsgruppe. Et ungdomsudvalg er på vej. Vi har et engelsk
kor. Desuden står Kristoffer for en ministrantgruppe.

•

Vi skal have udarbejdet en årsplan over menighedens aktiviteter og grupper.

•

Dato for næste møder: Næste møder finder sted onsdag den 7. december klokken 19 samt
onsdag den 11. januar klokken 19.

•

Emner til næste møde:

•

•

Indsamling til glasvæg.

•

Knud Lavard fest.

Eventuelt:
•

Intet.

