
Referat fra menighedsrådsmøde tirsdag den 6. juli 2021 

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

Godkendelse af dagsorden: Godkendt. 

Referatet fra sidste møde blev godkendt uden bemærkninger. 

• Orientering fra sognepræsten: 

• P. Samuele har retræte 9. august til 12. august og ferie fra 16. august til 6. september. 
Thomas Halle og Livio hjælper. Søndagene dækkes af præster udefra. 

• Kontoret er blevet renoveret og er nu også præstens mødelokale. Der er indkøbt ny 
computer. 

• P. Samuele og Livio var til valfart i Hedensted den 4. juli. Det kan måske blive til en 
udflugt næste år. 

• Orientering fra formanden:  

• Der har været planlægningsmøde om firmelsen. Undervisningen bliver lørdag 
eftermiddag. 

• Orientering fra sekretæren: 

• Halvårsregnskabet er afsluttet og fremsendt til økonomiudvalget. Der er ikke store 
uforudsete udgifter, og den likvide kapital er høj. Indtægterne fra kirkeskat stiger stadig 
svagt. 

• Orientering fra pastoralmødet: 

• Der har været møde i Middelfart. Der var stillet forslag om ændring af 
præsteuddannelsen. 

• Corona: Ikke alle menigheder har fulgt biskoppens retningslinjer.  

• Betonrenovering – opfølgning: 

• Kulturstyrelsen kan ikke hjælpe økonomisk, da kirken ikke er en fredet kirke. 

• Kommunen kan evt. hjælpe med finansiering (for historiske huse). Kommunen 
kontaktes snarest. 

• Kirkeklokkerne virker ikke. En elektriker tilkaldes. 

• Neokatekumenat: 
 

• Der er planer om at starte en katekese. Den ansvarlige gruppe vil gerne mødes med 
menighedsrådet. Starten er planlagt til oktober måned. 
 

• Aktivitetsplan for den kommende tid: 
 

Det bliver forhåbentlig snart muligt igen at genoptage flere aktiviteter i kirken: 
 

• Der bliver afholdt en børnemesse en gang om måneden. 

• Der bliver kirkekaffe efter den danske messe. 



• Der kan være sodavand og lignende efter børnemessen. 

• KÆK: En gang om måneden mødes de ældre til messe og frokost, evt. onsdag 
formiddag. 

• Companions: Flertallet kommer fra udlandet, men bor fast i Danmark. Et omarbejdet 
koncept skal udarbejdes. 
Martin: Vi kan genoptage bibelaftenerne med Dr. Brant Pitre, når det ønskes. 
 

• Den engelske messe: 
 

• P. Simon Peter flytter til Aalborg 1. august. P. Samuele kan holde engelsk messe 
søndag klokken 13. 

• Martin: Kan vi holde messe en gang om måneden med de faste dele på latin? P. 
Samuele er positiv. 
 

• Ønske om udstilling fra Johanna: 
 

• Johanna Statnik ønsker en udstilling med 23 plancher om Carlos Acutis i kirkens 
lokaler. Menigheden skal bidrage økonomisk. Sognepræsten tager en samtale med 
hende. 
 

• Loppemarked / Caritas: 
 

• Michele har kontaktet Røde Kors med henblik på, at de skal rydde kælderen. 
Der kan være behov for et mindre rum i kælderen til opbevaring af effekter. 

• Evt. kan vi afholde høstfest sammen med skolen. 
 

• Kommende møder: 

• Næste møde afholdes tirsdag den 7. september klokken 19.30. 
 

• Eventuelt: 
 

• De gamle korsvejsstationer kan evt. sælges på auktion. Indtægten kan benyttes til en 
statue af den hellige Josef. 
 


