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Referat af menighedsrådsmøde 7/1-2019 efter messen – 22:10 

 

1. Meddelelser 

a) p. Thes periode i Århus er afsluttet, og han er nu rejst til Nürnberg. Der kommer en afløser 1 

gang om måneden foreløbig. (Fra Hvidovre.) Efter sommerferien kommer en permanent afløser. 

Han kommer fra Vietnam. 

 

b) Messer på Samsø er flyttet til 2. søndag i stedet for 3. lørdag. (Der er mange, der arbejder om 

lørdagen.) 

 

c) Forretningsudvalget: Samtlige vigtige problemstillinger og arbejde bliver bragt til MR mødet. 

Dvs resterende arbejde er hvad der skønnes at være nødvendige småting for at få dagligdagen til at 

forløbe effektiv. 

    

2. Kirkebidragskampagne 

Forretningsudvalget har talt med en ekspert om, hvordan man kan forøge kirkeskatten. Han er ved 

at lave et forslag til en projektplan for os og er villig til at agerer projektleder på dets udførsel. Det 

er et specifikt ønske fra ekspertens side, at FU har beføjelse til at træffe beslutninger i projektet og 

stå for kommunikationen med ham, uden at den mindste detalje først skal op på et MR møde. 

 

Bispedømmet sender også to personer rundt til sognene – for at bistå og fortælle om bispedømmets 

økonomi 

 

3. Vision og mission 

 a) Kort præsentation 

 b) Snak i grupper om selvopfattelse af sogn og definition af mission 

 c) hver gruppe præsenterer deres definition på 2-3 minutter 

 

Menighedsrådet arbejder videre med vision/mision og strategi for menigheden for at finde ud af 

hvor vi er på vej hen og hvordan vi kan udvikle os som menighed – vokse både i antal og i tro og 

forhold til Gud. 

 

4. Orgeltilbud 

Vi har lejet orgel siden det gamle blev ødelagt for 1½ år siden. Dette er meget dyrt. Det viser sig at 

der er en gammel uafsluttet forsikringssag fra den tidligere menighedsrådstid, som hverken er blevet 

afsluttet eller overdraget til det nye MR og derfor først er ’genfundet’ nu. Økonomiudvalget har set 

på sagen og det ser ud til at være muligt at få udbetalt penge nok til at købe et orgel i stil med det vi 

lejer. Derved forventes det at vi kan spare 75.000 kr. om året på orgelleje.  

 

5. Drøftelser af forventninger til de ansatte vi har i menigheden og håndtering af eventuelle 

udfordringer 

 

6. Kirkeblad på hjemmeside 

Dele af kirkebladet uden personfølsomme data vil blive lagt på hjemmesiden, så det også kan ses 

der.  
 


