
Referat af menighedsrådsmøde september 2020 

1. Meddelelser. 

• Kommunen spærrer Ryesgade permanent fra og med oktober. Dvs. gaden bliver en ren 

gågade. 

• Tøjndsamlingen til Athen gav næsten et kvart tons tøj. 

• Der har været polsk valfart til Pindstrup, og der er doneret en statue af Skt. Michael af det 

firma, som renoverede kirken. (Kirken har lige haft 90 års fødselsdag.) 

• Indsamlingen til Beirut gav 40.000 kr fra vores sogn.  

 

2. Nyt om Corona. 

Søndag den 13/9 starter kirkekaffe efter højmessen igen. Det samme sker med flere andre aktiviteter 

i den kommende tid.  Der er dog ikke sang i messen endnu. 

Der er stadigvæk adgangsbegrænsninger ved messerne, så folk bedes sørge for at reservere plads. 

Man skal også huske at afbestille, hvis man bliver forhindret.  

Kommunionsuddelere skal huske IKKE at spise egen hostie med handsker på. Velsignelser af folk 

skal også ske uden berøring. Lektorerne bliver mindet om dette. 

 

3. Økonomi. 

Vurdering på foreløbige tal er at vi er gået ca. 30 % tilbage i kollekter. Menigheden mindes ved 

messerne om, at det er ok at bruge MobilePay ved offertoriet. 

 

Filip er blevet 67 år, så vi skal finde en afløser som regnskabsfører. En studerende vile blive ansat 

til at tage over i tidsbegrænset stilling. På sigt kan en stilling som sognesekretær/regnskabsfører 

plus evt. noget ekstra overvejes at samles. 

 

4. Kirkeklokke  
Dansk kirkeklokketeknik fra Odense tilkaldes til at undersøge klokkerne og give pris på reparation 

af den defekte. 

 

5. Oprettelse af facebook sider der ser officiel ud for Pindstrup kirke men er af privatperson 

Pågældende person er bedt om prompte at fjerne side. Menigheden er informeret på facebook om 

hvad der er officielle sider, og at alt andet ikke er noget præster eller menighedsråd står inde for.  

 

6. Ambitioner og planer  
Kort intro og opfordring til at alle inden næste møde overvejer hvad der skal være kerneområder i 

MR det kommende 1½ år udover ’sagsbehandling’. Punktet fortsættes i oktober i detaljer.  

 

7. Evt. 

Brug af lokaler i sognehuset blev drøftet. Ideen er at holde de 3 små lokaler adskilt. De skal 

hovedsageligt bruges til og indrettes til børne- og ungdomsarbejde, men andre grupper skal kunne 

bruge dem, til andre formål også. Bookingsystem og oprydning er væsentligt. Der er brug for penge 

til istandsættelsen, hvilket MR er indforstået med. Et overslag skal laves/tilbud indhentes så MR 

kan vurdere det. 

 


