
Virtuelt menighedsrådsmøde 6/4-2020. 

Deltagere: p. Kris, p. Herbert, p. Kristof, Anne, Tri, Ole, Kasia, Maria, Michael 

Ej til stede: Hans Christian, Klaus, Johnny. 

 

0. Bøn. 

1. Påskeforberedelser 

p. Kris: Påsken fejres i en lukket kirke – der er dog mulighed for at være op til 10 mennesker tilstede, 

så vi har fundet nogen, der kan hjælpe med det praktiske. Dvs. Ole er sakristan, Lydo hjælper som 

ministrant. Dertil kommer et par lektorer. (Fra torsdag til lørdag. Der ér fundet folk.) 

 

Ildsvelsignelsen, madvelsignelse og velsignelsen af dåbsvandet udelades. 

 

Skriftemål skal aftales, men det er muligt. 

 

Michael: Kan der til en messe/liturgi blive læst en opfordring op med at støtte Caritas? 

p. Kris siger Langfredag kunne være dagen, hvor det bliver læst op. 

Michael skriver et opslag på Facebook og p. Kris læser det op til Langfredagsliturgien. 

Maria er meget glad for de streamede messer, og det må meget gerne fortsætte. (Hvad de vil.) 

P. Kristof lufter en ide om at man kan lave virtuel kirkekaffe via Skype eller Zoom – hvis folk er 

interesserede i det. Anne tilføjer, at hvis der er mange deltagere, så kan man i Zoom splitte grupperne 

op i mindre enheder. 

 

2. Første kommunion og firmelse 
p. Kristof har aftalt nye datoer for 1. kommunion og firmelse, og det er også aftalt med biskoppen. 

Det måtte gøres snart, fordi folk har krav på en klar udmelding af hensyn til deres planlægning af 

festligheder. p. Kris supplerer op med, at der muligvis kommer 1. kommunion i juni. Men det er dog 

uvist. 

 

3. Syge mennesker i menigheden. 

Der er en tamilsk familie, hvis moster er syg. Hun bor i Frankrig. 

Ellers er der os bekendt ingen, der er syge af Corona, så tiltag inden nedlukning af land har 

tilsyneladende virket så ikke smitte har spredt sig i menigheden. 

 

4. Afsluttende bøn. 

 

 

 

 


