
Menighedsrådsmøde 4/5-2020 online 19.30 til kl. 20.30 

Virtuelt til stede: p. Kris, p. Kristof, Anne, Ole, Johnny, Klaus, Kasia, Maria, Michael. 

Ikke til stede: Hans Christian, Tri, p. Herbert. 

 

1. Meddelelser 

a) Der er intet nyt fra Corona-fronten. 

b) Der har været 3 dødsfald og 2 bryllupper. 

 

2. Valg/genvalg af repræsentant til skolebestyrelsen 

De seneste to år har Lucyna Pytlarz været vores repræsentant, og hun vil gerne genopstille. Johnny 

foreslår, at det kunne være godt med en person, der har en tættere tilknytning til skolen – men vi har 

ikke en anden kandidat. 

 

Lucyna genvælges. Inden næste valg tænker vi på kandidater i god tid.  

 

3. Samsø kirke - opfølgning på p. Herberts møde der og vores forrige 
snak i marts 

Anne informerer fra sammenfatningen af mødet: Folk vil gerne have en messe, men ingen føler, at 

de kan forpligte sig til at komme, fordi de har travlt. 

 

Michael foreslår at lukke ned et år, og hvis de så henvender sig igen, kan man genoptage messerne. 

 

Anne foreslår, at præsterne kunne komme til Jul, Påske, Pinse og andre højtider – og hvis det 

besøges af en del, kan man overveje at genoptage messerne. p. Kris fortalte dog, at der ikke kommer 

flere til messerne ved højtiderne pt. 

 

p. Kristof fortæller, at det er vores menighed, der betaler leje af kirke + transport. Derfor er det også 

et spørgsmål for menighedsrådet. 

 

MR vælger, at vi lukker ned for messer på Samsø indtil videre. 

Note: Anne fortæller, at lejekontrakten til kirken skal opsiges, så den skal findes frem. (p. Kristof 

mener, at det er en mundtlig aftale, vi har.) 

 

4. Genåbning af kirken efter Corona på sikker vis- overvejelser og 
diskussion 

Der har været møde med ministeriet, og dele derfra er som følger: 

a) Det lader til at kirkegængere skal registreres, så der kan foretages smitteopsporing. 

b) Der skal fjernes stole/lukkes for adgang til stole, så der ikke kommer for mange. 

c) Alle i risikogrupperne bedes holdes sig væk fra kirken. 

 

Det kommer nok til at være nogen, der afviser folk ved døren, hvis der kommer for mange. Da selv 

papir kan smitte, kan registrering foregå ved at man indtaler navn og telefonnummer i en telefon. 

 

Ole påpeger, at der nok kommer færre i begyndelsen, fordi folk er nervøse for at møde. p. Kris 

pointerer, at vi skal have regler for, hvordan vi kan afvise folk, hvis kirken er for fuld. 

 



Anne peger på, at der ganske givet vil komme for mange søndag kl. 10.00. Der skal være en løsning 

på problemet, hvis det opstår. Anne foreslår ’billetsystem’ så der er forhåndsregistrering. 

 

Messetidspunkter blev også diskuteret – p. Kris foreslår 2 messer om dagen. Det kan alle vist godt 

acceptere, men man skal passe på, at messerne ikke ligger, så folk, der arbejder, ikke kan være med. 

 

Vi må vente og se, hvad Folketinget beslutter. Vi kan mødes fysisk mandag den 11. maj efter messen 

(ca. kl. 18:45) og lægge planer. Vi deltager i messen og ser hvad MRs medlemmer fylder i kirken. 

 

5. Evt. 

a) Anne: Forskellige grupper og skolen har spurgt om de må låne menighedssalen, men vi kan 

ikke give lov, da vi endnu ikke ved, om vi selv skal bruge det. 

b) Ole: Et kamera er sat op ved pulpituret. Kameraet virker. Der er sat et ekstra accesspunkt op 

i kirken. Ole påpeger, at det nok vil være bedre med et dedikeret netværk til kirken. 

c) Øm Valfart er aflyst. 

d) Kirkens sommerdag i Botanisk Have er ikke afgjort endnu. (Muligvis er det mest realistisk 

at udsætte den til efter sommerferien.) 

 

 

 

Århus den _______________    Århus den _________________ 

 

 

 

__________________________    __________________________  

Formand       Sekretær 


