
Referat MR maj 2019 

Meddelelser  

• Der er almene problemer med bispedømmets pbs ordning på kirkeskat – alle skal gentilmeldes 

• Claus inviteres til at komme og fortæller om kirkeskat, når telefonkampagne er godt i gang 

• Skt. Joseph søstrene afslutning: menigheden er vært og skal sørge for invitation og for at takke 

søstrene. 

• Træning/repetition af kommunionsuddelere – p. Kristof og Ole organiserer det, så principper 

genopfriskes (to tilbud, en før sommerferieperioden og en efter) 

• Støtte på 4500 kr til gaver til første kommunion og firmelse ønskes – det formodes at være en del af 

budget og afklares med Filip så udgift dækkes nu. Opfølgning på budget generelt bør ske inden 

opstart af næste års undervisning, så der er forventningsafstemning og kateketer kender deres 

råderum.  

Påskefejringerne - evaluering 

• Positive tilbagemeldinger på fodtvætning  

• Pyntning af kirke blev ligeledes velmodtaget 

• Vietnamesisk og engelsk kor synes at det var for sent information i forhold til invitation til at deltage 

i langfredagsliturgi – bør gives i bedre tid næste år 

• Velkomst og uddeling af salmebøger fungerede rigtig godt – prøve at se om det er muligt at få op og 

stå på almindelige søndage. Evt. sende mail til kommunionsuddelere og lektorer og hører om nogen 

ønsker at melde sig så der kan dannes en basis gruppe folk + nye.  

• Kan man slukke lyset i tårnet påskenat? Overvejes fremadrettet så det kan blive mere mørkt 

• Børnegudstjeneste (korsvej) gik fint og det fungerede godt at tage en gruppe unge med 

Kor – løsningsforslag 

• Et forslag præsenteres – B-indkomst problem undersøges af Ole og Anne 

Lokaler over menighedssalen  

• Lokaler ledige nu p. Thee er flyttet og p. Kris flytter i august/september 

• Lave arbejdsgruppe til ombygning, projektopbygning 

• Mulige tanker 

o Luzyna kan måske spørges om hun kan bidrage (p. Herbert spørger) 

o Morten har almene kontakter til fonde der måske kan benyttes med gavn 

o Thanh kan evt. hører om vietnameserne er interesseret i at bidrag bl.a. med håndværk 

• Inden næste MR møde: Vurdere behov for forskellige typer lokaler (alle overvejer dette) 

• P. Kristof prøver at tegne en skitse over lokalerne så det kan konkretiseres  

Materiale for grupperne 

• Info på hjemmeside – men det kunne være rart med skriftligt materiale til at give nye, gæster mm 

• Opsamling af p. Kris arbejde med det fra Thanh. P. Kris samler, Anne læser korrektur.   

Sommerfest 

• Menighedsfest 16 juni efter messe, fokus på at der er plads til familier 

• MR afslutning 24 juni efter messen kl 18 

 


