
Referat fra menighedsrådsmøde tirsdag den 25. maj 2021 

Til stede: P. Samuele, Eric, Gunnar, Michele, Martin og Fergus. Tummas og Sebastian 
fraværende.  

Godkendelse af dagsorden: Godkendt. 

Referatet fra sidste møde blev godkendt uden bemærkninger. 

• Orientering fra sognepræsten: 

• Firmelsen gik fint. Der er planer om opfølgende aktiviteter med DUK. 

• Livio bliver i menigheden som diakon efter sin diakonvielse den 18. september. 

• Den 9. juni er der kirkevandring med start hos os. 

• Vi venter på svar fra biskoppen vedrørende næste års firmelse. 

• Orientering fra formanden:  

• Forberedelsen til firmelse var svær i år, men vi har opnået det optimale. 

• Livio må meget gerne være med til næste års firmelsesundervisning. 

• Næste års undervisning skal planlægges bedre. 

• Opdatering omkring Corona – Covid-19: 

• Der kommer løbende ændringer af forsamlingsforbuddet.  

• Vi begynder med menighedsaktiviteter efter sommerferien. 

• Der er nye retningslinjer vedrørende undervisning af børn. 

• Forhåndstilmelding til søndagsmesser bortfalder. 

• Praktiske Udfordringer: Mur, kælder, Baghaven & trailer etc… 

• Skolens rør beliggende i kirkens kælder skal udskiftes. Evt. kan røret spærres i kirken. 

• I skuret/depotet mellem skolen og kirken findes vinduer til toiletterne. Disse blev 
spærret, men nu mangler der udluftning. Der skal findes en fælles løsning. 

• Man må ikke opholde sig i kirkens kælder, hvilket berører loppemarkedet. En løsning 
kunne være, at alle ting gemmes i flyttekasser. Michele taler med Tuulikki om 
mulighederne. 

• P. Samuele ønsker at flytte bålpladsen længere væk fra kirken. Menighedsrådet er enig. 

• Den trailer, som kirken benytter, tilhører Tummas. Kirken og skolen vil gerne anskaffe 
en større trailer og dele udgiften. Menighedsrådet godkender udgiften. 

• Førstekommunion: 

• Der er 22 børn til førstekommunion. Enkelte kommer fra andre menigheder. 

• Undervisningen flyttes efter sommerferien til skolens lokaler. 



• Messen for børn klokken 11.30 blev modtaget meget positivt. Denne kan fortsætte en 
gang månedligt – også med ældre børn. 

• Førstekommunion den 6. juni bliver klokken 11.30. 

• Byggeprojekt – opfølgning: 

• Mødet med Allan Larsen var meget positivt. Der var dog forskellige syn på 
prioriteringerne. 

• Næste skridt bliver et møde med Kulturstyrelsen. P. Samuele undersøger 
mulighederne. 

• Informationsaften for menigheden kan afholdes efter sommerferien. 

• Kommende møder: 

• Næste møde afholdes tirsdag den 6. juli klokken 19.30. 
 

• Punkter til det kommende møde:  
 

• Brug af menighedslokaler, statuer i kirken, børne- og ungdomsarbejde, aktiviteter for 
de lidt ældre. 
 

• Eventuelt: 

• Caritas’ fasteindsamling slutter 31. maj. Vi arrangerer evt. et loppemarked i juni. 

• Vi har fået information om en norsk udstilling. Vi ønsker ikke at være med.  


