
Referat af Menighedsrådsmøde 2/9-2019 efter messen til kl. 21:00 

 

1. Meddelelser 

a) Xenia Larsen er ny redaktør af sognebladet. 

b) Sogneundervisning starter lørdag den 7/9. Der er hold fra børn i aldersgruppe 3-15 år 

c) Der er nogle nye mandagsgrupper med tilbud for voksne (Læs mere i sognebladet og Facebook): 

2. mandag: Lukket gruppe for naturvidenskabsfolk. 

3. mandag: Voksenkatekese. (10 aftener.) Man tager udgangspunkt i messens opbygning. 

4. mandag: Møde omkring søndagslæsningerne. (Bibelbønsgruppe.) 

 

2. Valg af nyt pastoralrådsmedlem og to nye suppleanter 

Flere af vores pastoralrådsmedlemmer er flyttet eller kan ikke længere deltage af personlige årsager. 

Lukas Nordentoft flyttes fra suppleant til pastoralrådsmedlem. 

Andre mulige kandidater kontaktes – opfølgning vil ske ved næste møde 

 

3. Ændringer i MR 

Ole Nielsen er valgt som næstformand og overtager fra Tri, der har trukket sig grundet 

arbejdsbyrde/studie i kombination med andre aktiviteter i menigheden. Tri fortsætter i MR som 

menigt medlem. 

Thanh har trukket sig fra MR, da han ikke ønsker at udlevere kopi af id til banken - hvilket dog heller 

ikke nødvendigvis ville være et ultimato, da FU stadig er og har været i lang forhandling med bank 

for at finde løsning der tilfredsstiller Thanhs behov vs bankens behov for at efterleve 

hvidvaskningsloven.  

 

4. Kirkeskat –information til menighed om økonomi 

Der er eksperimenteret med en telefonkampagne, men den gav ikke pote. Derfor er den ide skrinlagt. 

Derefter fulgte en debat over mulige tiltag over, hvad vi kan gøre. Folk skal nok også gøres 

opmærksomme på, at en større procentdel af hver kollekter går til bispedømmet, end når man betaler 

kirkeskat. Der vil blive lavet en statusgraf/roll up med et ”termometer” over den økonomiske status. 

Ifm. opstillingen af ”termometeret”, står MR ved døren ved søndagsmesserne og deler foldere ud. 

Forældre til sogneundervisning får tilmeldingsblanketter udleveret. 

 

5. Lokaler over menighedssalen – status siden sidst 

Biblioteket kan umiddelbart ikke ændres, men det kan vurderes hvilke af bøgerne der er 

bevaringsværdige og om plads kan skaffes ved at fjerne nogle. En ingeniør/arkitekt bør finde ud af 

hvilke vægge, der er bærende konstruktioner. De små lokaler kan man dog godt forskønne med det 

samme. (Såfremt der ikke skal rives mure ned.) 

 

6. Orientering om fremtid for tidligere Infobutik 

Lokalet skal bruges som mødested for kristne i Århus. Forskellige kirkesamfund i Århus er blevet 

inviteret af Jesuitterne om et møde om brugen. Nærmere information vil følge senere 

 

7. Evt. 

Secularfransickanere har spurgt om de må sælge rosenkranse, salmebøger og andre ting fra restlageret 

fra infobutikken. Salget kunne foretages fra menighedssalen. Det vil blive afprøvet.  

 

Et børnehjem i Pakistan spørger via secularfransickanerne om 450 euro til at hjælpe et barn. Det får 

de via en kollekt samt opfyldning fra sognet, hvis ikke kollekten dækker hele udgiften. 

 


