
Kort referat af menighedsrådsmøde mandag d. 3/12-2018  

 

 

Størstedelen af mødet gik med dialog og snak med forældre til børn, der var inviteret. Det er vigtigt 

i dialog at kunne finde måder, så alle både børn, børnefamilier, enlige, ældre kan føle sig hjemme og 

som del af en stor familie i kirken.  

 

En række udfordringer blev drøftet: 

 

 Følelse af at være uvelkommen såvel i kirken som til kirkekaffe 

 Mangel på fast lokale til børnegruppen, børnemøbler etc 

 Lange fejringer – både børnemessen der tager langt over en time og til vigtige begivenheder 

som Påske, hvor det kunne være fint også at have kort familievenligt tilbud 

 Manglende børneretræter 

 Manglende aktiviteter for de 10-14 årige 

  Manglende viden om hvordan man kommunikerer, booker lokaler for nye ting i gang 

 Mangel på plads til barnevogne i kirken 

  Mangel på et sted man kan trække sig tilbage hvis børnene har brug for at kommer væk 5 

minutter 

Positive aspekter og værdsatte ting blev vendt 

 Familiemesse en gang om måneden som børnene er glade for 

 En messe om måneden hvor børnene kommer ud under ordets liturgi 

 Katekese til de mindste, der fungerer godt (38 børn er involveret) 

 Mulighed for at kommunikere og fortælle om børneaktiviteter i sogneblad 

 Bøger til underholdning til børnene i kirken  

Det blev besluttet at nedsætte en udvalg bestående af to fra MR og tre forældre til at følge op på og 

fortsætte en positiv udvikling og forbedre nogle af udfordringerne – og tilsikre at de positive 

aspekter bliver ved at gro og være frugtbare og givende. Dette udvalg vil stå i tæt kontakt med 

forretningsudvalget.  

*** 

Det eneste yderligere punkt der blev behandlet var følgende: Anemone ønsker en 

sympatitilkendegivelse om at deltage i en demonstration i Kjærshovedgård som moddemonstration 

af en antiislamisk forenings demonstration samme sted. Grundet det potentielt politiske aspekt af 

dette, ønsker MR ikke at træffe en beslutning herom på menighedens vegne – men vil gerne 

medunderskrive som Menighedsrådet af Katolsk Vor Frue Kirke. 

 


