
Referat fra menighedsrådsmøde onsdag den 18. maj 2022 

 

Til stede: P. Samuele, Eric, Gunnar, Martin, Ingrid, Jan, og Sebastian. Afbud fra Michele og Lieng. 

Godkendelse af dagsorden: Godkendt. 

Referatet fra sidste møde blev godkendt uden bemærkninger. 

• Orientering fra sognepræsten: 

• Livio skal præstevies og videre til en anden tjeneste. 

• Menigheden skal informeres om Daniels præstevielse. 

• Biskoppen kommer til frokost på lørdag efter firmelsen. 

• Der er lokal kirkevandring den 1. juni klokken 18. 

• Orientering fra formanden: 

• Der var menighedsmøde den 8. maj. Der var ikke mange deltagere, men interesse og en 
del spørgsmål. Der bør holdes møde oftere. Der bør skabes en fast tradition. Der bør 
som minimum holdes møde i april og oktober. Der bør være et kalendermøde på halvårlig 
basis. 

• Orientering fra sekretæren: 

• Menighedens situation og vision: Arbejdsmængden er steget betragteligt i det forløbne 
år. Efter nedlukningsperioden skulle mange aktiviteter igen startes op. Desuden er 
antallet af besøgende i kirken steget måned for måned. Når tiden bliver mere rolig i njni 
måned, må menighed revurdere alle aktiviteter og afbalancere dem med de 
eksisterende ressourcer. Tabet af Livio vil være meget mærkbart, og det vides ikke, om 
og hvilken erstatning, der kommer. Det må derfor i høj grad overvejes, hvordan man 
kan forenkle og rationalisere uden tab af kvalitet. 

• Firmelse: 

• Der har været afholdt generalprøve i lørdags. På lørdag bliver en elev fra skolen 
optaget i kirken, og to børn modtager førstekommunion. 

• Der skal være reception efter messen, gerne på samme måde som ved 
førstekommunionen. Eric sørger for indkøb. Der bliver også frokost med biskoppen. 

• Valfart til Åsebakken: 

• Der er bustransport sammen med Skt. Therese Kirke. Et banner er under udarbejdelse. 
Eric orienterer menigheden på søndag ved den engelske messe. 

• Forbedring af areal foran kirken: 
 

• Binh og hjælpere har ryddet op foran kirken. De har sendt et forslag om indkøb af 
planter mv. til et beløb på 12.500 DKK. Menighedsrådet vedtager projektet. Arbejdet 
udføres 26. maj. Binh kan på sin skole låne maskine til afstribning af parkeringspladsen. 
 



• Mission og mål: 
 

• Eric har udarbejdet en ny tekst, som blev gennemgået i stedet for den hidtidige på 
kirkens hjemmeside. Den kan evt. præsenteres på næste menighedsmøde. 
 

• Dato for næste møder: Mandag den 20. juni klokken 19.30. 
 

• Emner til næste møde: 
 

• Struktur, langtidskalender, arbejdsgrupper mv. 
 

• Omstrukturering af søndagsmesser og børnemesser. Aktivitet for firmander. 
 

• Vedligeholdelse af udendørs arealer. 
 

• Eventuelt: 
 

• Jan: Hvad med en informationsskærm ved indgangen i kirken? 
 


