Referat fra menighedsrådsmøde tirsdag den 12. oktober 2021
Til stede: P. Samuele, Eric, Gunnar og Martin. Afbud fra Fergus og Sebastian. Michele
fraværende.
Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
Referatet fra sidste møde blev godkendt uden bemærkninger.
•

•

•

Orientering fra sognepræsten:
•

Menigheden er levende og engageret og hjælper gerne.

•

Der er stadig restriktioner (brug af vievand, uddeling af kalken, fredshilsen, kollekt).

•

Et barn i menigheden har været smittet med Covid-19.

•

KÆK (ældreklub): Der startes aktiviteter en onsdag i hver måned klokken 11.

•

Brug af menighedssalen: Menighedsrådet har tidligere besluttet, at menighedssalen
ikke må bruges til private fester og arrangementer. Dette blev igen bekræftet af rådet.

•

Livio er med til mødet (som observatør).

Orientering fra formanden:
•

Det er spændende med så mange firmander og børn til førstekommunion. Det er godt,
at Livio hjælper med.

•

Glasparti i kirken: En mulig leverandør kommer gerne på besøg. Vi vil gerne have et
overslag snarest.

Orientering fra sekretæren:
•

•

•

Intet.

Betonrenovering – næste fase:
•

Bispekontoret har modtaget et fyldigt referat af status og ønsker et møde snarest.

•

Næste skridt er derfor et møde med bispekontoret snarest – gerne i kirken. P. Samuele
kontakter bispekontoret.

•

Vi bør også henvende os til kommunen for at søge støtte. Gunnar undersøger
fremgangsmåden.

•

Klokketårnet er i dårlig stand. Sikringer og kabler i toppen er defekte. Det er repareret
nødtørftigt. Vi kontakter firmaet for en mere holdbar løsning.

•

I regnvejr løber der vand ned langs muren ved siden af kirkens indgang. Det kan være
defekte tagrender. Vi kontakter et relevant firma for udbedring.

•

P. Samuele ønsker at udskifte tæpperne omkring altret, blandt andet på grund af allergi.
Tæppefliser vil være egnet eller måske blot fliser. P. Samuele arbejder videre med
sagen.

Katekese i menigheden – Orientering fra sognepræsten:
•

Katekese i menigheden starter i kirken mandag den 18. oktober ledet af et hold
kateketer udefra.

•

•

Høstfest mv.:
•

Vi kan fejre adventsfest søndag den 12. december, som også er 100-års fejring af
Eleanor. Der kan være udvidet kirkekaffe med kager og æbleskiver.

•

Søndag den 28. november afholdes auktion over den gamle korsvej efter
formiddagsmessen.

Ungdomsarbejde – orientering fra sognepræsten og drøftelse:
•

•

Etablering af sti til menighedssalen fra døren ved kirkens toilet:
•

•

Kristoffer vil gerne hjælpe med at lægge fliser. Der er tale om en mindre udgift.
Menighedsrådet er enigt.

Kommende møder:
•

•

Lørdag den 6. november klokken 15 holdes undervisning for ministranter. Kristoffer
medvirker.

Næste møde afholdes tirsdag den 23. november klokken 19.30.

Eventuelt:
•

Tummas Planck har i en mail meddelt, at han er udtrådt af menighedsrådet.

