
Menighedsrådsmøde 7/12-2020  

 

1. Meddelelser mm. 

Kirkeskattekampagnen 

Der er sendt breve og E-mails ud til folk, der allerede giver kirkeskat om at overveje deres bidrags 

størrelse og mulighed for at give lidt mere, nu hvor kirken er trængt. Det har givet opgraderinger af 

bidrag svarende til ca. kr. 51000,- ekstra i indtægter i kirkeskat pr år. 48 mennesker har øget deres 

kirkeskattebidrag. Det forventes og håbes at tallet øges yderligere. 

 

Fredskapellet og sakristiet er renoveret nu. 

 

Kirkeklokken virker igen. 

 

Kopimaskinens lejeaftale er opsagt. 

 

Kantoriets koncert er aflyst pga. corona ligesom galleriet er lukket til 3/1-2020 

 

2. Økonomi  

Bertold Bockskor – vores nye forretningsfører – fortalte om regnskabet og besparelser indtil 

november måned i år samt budgettet for 2021. 

 

Et forslag er en ny mobilepay-konto til blomster. (Der kan stå en henvisning ved den hellige 

familie.) og at dørkollekter bliver med andre formål knyttet til behov i menigheden 

 

Økonomiudvalg laver i samråd med Bertold et budgetudkast straks det endelig årsregnskab er klar 

 

3. Opdatering på lokaler og bibliotek mm. 

Relevante bøger fra biblioteket er pakket ned og klar til at sende til Jesuitterfakultetets bibliotek i 

Warszawa. Resten af bøgerne vil blive sorteret efter jul. I det tidlige forår bliver biblioteket malet og 

blive klar til brug. 

 

4. Praktikant – kan vi være vært for tysk praktikant? Praktiske aspekter og arbejdsopgaver. 

Niels Engelbrecht har spurgt, om vi kan være vært for en praktikant. (Fra Ansgarwerk.) 

Praktikanten er lige færdig med gymnasiet, og han/hun taler tysk og måske engelsk. Omfanget er 

ca. 11 mdr. 

Vi frygter ikke, at kunne tilsikre at praktikanten vil få et godt forløb her, med passende mængde 

aktiviteter, vejledning og indkvartering sådan som arbejdet i og omkring kirken er og uden 

fuldtidsansatte, der er i huset hele tiden og som personen vil kunne følge. Derfor afslås 

anmodningen.  

 

5. Eventuelt. 

Det skal undersøges om der kan oplyses om afdøde i messer eller i våbenhus (liste evt billeder) i 

forhold til GDPR regler, da det opleves som ubehageligt ikke at vide nogen er afgået ved døden 

(især corona gør, at der kan gå længe før man ’savne’ nogen, da folk ses sjældnere, hvilket igen kan 

gøre det svært at agere respektfuldt over for pårørende) 

 

Folk respekterer ikke, at man skal bruge mundbind i sognegården. Der kommer en formaning fra 

amboen til søndagsmesserne samt på Facebook og sognets hjemmeside. Aktiviteter hvor regler 

brydes vil blive lukket prompte minimum indtil 3/1-2021. 

 


