Referat af Menighedsrådsmøde den 1/10
Meddelelser
Praktikant
Vi har fået en praktikant fra Diakonhøjskolen. Han udarbejder et udkast til et spørgeskema omkring
menigheden
Taizé-aktivitet
Finder sted en række torsdage gennem efteråret ved IKON (info skal på hjemmeside)
Sr. Thérèses besøg
Relikvier ankommer 6-7/11. Der er allerede en kurv med citater i våbenhuset, som folk kan tage et
af. Program for arrangementet er på hjemmesiden
Caritas' årsmøde
Mange ideer blev udvekslet, hvoraf nogle ideer skal drøftes med præsterne før evt. implementering
Støtte til barn i Pakistan
Menigheden støtter et handicappet katolsk børnehjemsbarn under vanskelige omstændigheder
Lyd i kirken
Der er lydproblemer i kirken, det vil blive undersøgt om dette kan afhjælpes ved justeringer af
lydsystemet

Evaluering af Menighedsfest med præsentation af grupper
Ideen med festen og gruppernes møde med hinanden blev velmodtaget af menigheden og af mange
set som en god ide, der kan og bør gentages f.eks. årligt. Dog med mindre underholdning og mere
fokus på interaktion.
De to overordnede problematikker var:
a) Der var ikke plads til børnene, så deres legeområde var flyttet ud af lokalet, trods modsatte aftaler
på forhånd – dette skyldes en uheldig forglemmelse fra udvalgets side ved indretning af sal. Dette
viser på uheldig vis tilbage til et grundlæggende problem med, at der ofte hverken er ’plads’ til
børnene liturgisk eller til arrangementer på en god og naturlig måde i vores menighed. For at løse
problemet fremadrettet, vil MR invitere forældre til at deltage i et møde, hvor de kan lufte de
problemer, de møder - og komme med input til hvordan der bliver plads til børnene på en god måde,
så alle kan føle sig velkomne.
b) Filmen Broen gav problemer – såvel teologiske som i forhold til at der var børn under filmens
anbefalede lavalder til stede. Filmen blev præsenteret som en del af underholdning fra en af
grupperne og hverken FU eller MR var gjort bekendt med at denne ville blive vist. Det er vigtigt
fremadrettet at arrangører har styr på programmet og dets indhold på forhånd og i så god tid at
eventuelle tvivlspørgsmål kan undersøges. Samtidig vil dette tilsikre, at der kan tages lederskab på
at programmet gennemføres, som ønsket uden forvirring om hvorvidt ting skal/bør ske eller ej.
Velkomst/uddeling af ’dansk messevejledning/salmebog’ ved indgang
MR beslutter i en prøveperiode at se, om nogen fra rådet tager opgaven på sig og prøver konceptet
af, til de Messer, de nu deltager i.

