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Referat af Menighedsrådsmøde 7/10-2019  
 

1. Meddelelser 

• Pastoralrådet har udsendt information omkring synligheden af Den katolske kirke i 

Danmark. Ift. hvad vi allerede størstedelen af de foreslåede ting. 

• Der har været jubilæumskoncert i kirken med kantoriet i søndags.  

• Bønnens apostolat i Danmark fejre 175 års jubilæum med biskoppen her i Århus. Der står mere 

på www.boennensapostolat.dk. En menighedsaften om apostolatet overvejes. 

• Caritas ved gerne udbrede Havets apostolat her i landet, og det er specielt interessant for os, da 

vi har landets største havn.  

• p. Tri er ankommet til menigheden hvor han skal virke bl.a. for vietnameserne  

 

2. Fortsættelse fra sidst af valg af pastoralrådsmedlem og suppleanter 

Gilda Suarez er valgt som nyt pastoralrådsmedlem.  Tri og Johnny som suppleanter. 

 

3. Valg af medlem til skoleudvalg 

Det vil blive forsøgt at skaffe en katolik, der har børn på skolen. 

 

4. Resultater af spørgeskemaundersøgelsen i menigheden 

Spørgeskemaundersøgelsens resultater blev drøftet. Især blev bemærket at flere savner fællesskab 

og føler sig alene med/omkring deres tro. Muligheder som kirkekaffe, grupper og deltagelse i 

frivilligt arbejde som måde at få netværk i kirken på blev drøftet. Især sidstnævnte vil MR se 

nærmere på, da en del i spørgeskemaet også udtrykte interesse i at bidrage som frivillig, og de to 

ting måske kan koordineres. 

 

5. Politik omkring kollekter, herunder specielt jul og påske 

Der blev en debat om organisationen bag kollekter. F.eks. er det uklart, hvad de enkelte kollekter 

går til. (Om de går til sognet eller eksterne formål.). Vi vil til alm. søndagskollekter udspecificere, 

hvad den pågældende kollekt skal dække – f. eks. katekese, rengøring, varme osv. Forsøget gøres 

indtil nytår. 

 

6. Status videoovervågning/tyveriforebyggelse   

Johnny arbejder videre på at identificere muligheder 

 

7. Status på træning af kommunionsuddelere 

p. Kristof holder et møde efter en messe, og derefter bliver der lavet en genopfriskning af vigtige 

ting at huske på, for værdig uddeling og håndtering af det Allerhelligste.  

 

8. Lokaler over menighedssalen – status på bøger?  

Bøgerne sorteres i øjeblikket – det er en process, der ventes at tage et par måneder. Et udvalg 

begynder at overveje fremtidig indretning af menighedens (nye) lokaler. 

 

9. Evt. 

a) Solidarity-projektet ønsker at blive registreret med CVR-nr med adresse ved kirken 

 

b) Der arbejdes på tværkirkeligt samarbejde i lokalet hvor infobutikken har været 

 

c) Det er en udfordring at mange kommer med store poser lyse hjemmefra, så der dels ikke er plads 

til andre kan tænde et lys, dels så ideen om at støtte Caritas gennem lys er forsvundet. Der laves et 

skilt, hvorpå der står Til Caritaslys for at minde om at det andet ikke er meningen 

http://www.boennensapostolat.dk/

