
Referat af Menighedsrådsmøde 4/11-2019 

 

1. Meddelelser 

• Kontoret har bedt om at deres arbejdsstruktur bliver ændret, da bl.a. attestarbejdet efter 

tyveriet af pengeskabet, kræver mere fred på kontoret for at indhentet arbejde. Derfor er 

åbningstiden skruet ned til at være åbnet 2h i stedet for 3h om dagen. Det begynder fra den 

1/12 De nye åbningstider bliver dermed Man-tors 17-19. 

• Forretningsudvalget har haft møde vedr. adventperioden. Der kommer til at foregå 

forskellige ting, og der bliver også gjort opmærksom på det udenfor kirken, så folk ved det. 

 

2. Musik, koncerter etc. i kirken – muligheder og fremtidsperspektiver 

Der kommer en del henvendelser fra folk, der beskæftiger sig med musik om brug af kirken, 

derudover er der interesse i selv at kunne invitere musikere til at afholde koncerter/meditativ bøn 

ledsaget af musik. Et nyt udvalg bestående af Ole, p. Kris og en, der har kontakt til musikverdenen 

nedsættes. Udvalget bør kunne arbejde uafhængigt af menighedsrådet, efter at grundlæggende 

regler er vedtaget. 

 

3. Nærmere samarbejde med vietnamesiske styregruppe 

I forbindelse med at p. Tri er kommet, er det en god chance til at høre mere om hvad der sker i den 

vietnamesiske del af menigheden, se hvilke arrangementer de har, udveksle erfaring og evt. 

organiserer ting sammen. Derfor vil et møde blive aftalt og afholdt med den vietnamesiske 

styregruppe.  

 

4. Information om kirketorvet (tidligere infobutik) og beslutning om deltagelse 

p. Kris fortalte, at der nu er lavet vedtægter for kirketorvet, et nyt pastoralt projekt, som jesuitterne 

vil drive, der skal finde sted i den tidligere infobutik. Formålet er at lave et forum hvor folk fra 

strøget kan møde kristne og blive peget i retning af Kristus under samtaler om tro og liv og mening. 

Vedtægterne for kirketorvet blev uddelt til menighedsrådet og økonomien drøftet. Menighedsrådet 

besluttede at deltage i det økumeniske projekt.  

 

5. Opdatering om alarmer og videovervågning  

Forskellige muligheder blev drøftet – priser vil blive indhentet og derpå vil endelige beslutninger 

om omfang og muligheder blive truffet 

 

6. Procedure ved behov for en præst f.eks. ved sygdom og død 

I forhold til kontakt til præst ved sygdom (sidste sakramenter) eller død (begravelse) blev det drøftet 

om der er noget, der kan gøres for at gøre processen mere smidig. I enkelte tilfælde opstår 

problemer, hvis præster er bortrejst, men oftest skyldes problematikker at pårørende kontakter flere 

præster sideløbende og der deraf opstår forvirring – enten for mange præster der kommer, eller 

ingen. Det er således en fordel, hvis man kun kontakter en præst ved behov (eller kontoret), så 

kommunikationsvejen er så simpel så muligt. Samtidig ved præsterne prøve at kommunikere bedre 

indbyrdes i tvivlstilfælde.  


