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Meddelelser 

• Mobile Pay har fået persondata fra Menighedsrådet, for at kunne beholde systemet 

• Aktiviteter i sognet (pånær hverdagsmesser) er aflyst eller online pga coronarestriktionerne 

• Sognekontoret er lukket for fysisk fremmøde, men telefon og E-mail kan bruges til kontakt. 

• Caritas’ adventindsamling indbragte kr. 6534,75,- i kontanter samt et antal MobilePay-

bidrag. 

 

2. Kirketorvet - sammensætning af team fra menigheden til at indgå i en dags bemanding 

Kirketorvet har fået en hjemmeside. (kirketorvet.com). Der er indsamlet færre penge til indretning 

end håbet, men lokalet er blevet malet, gulvet er skiftet og der kommer snart møbler ind. 9 kirker 

har sagt ja til at være med i projektet. 

Kirketorvet skal bemandes med folk, som kan indlede en snak med besøgende. Planen er at åbne 

den 20. januar alt afhængig af corona-situationen. 

Vi skal bruge 2-3 personer fra vores sogn. (hver kirke tager som udgangspunkt én dag hver 14. dag 

fra ca. 10-17.) Det er et forpligtende fællesskab, så hvis melder man sig, skal man også deltage. 

 

3. Evaluering af coronahåndtering 

 

• Generelt har præster og menighedsråd været godt forberedt og proaktivt tænkt frem og 

kunne håndtere mange ting hurtigt og på en tryg måde. Typisk har den begrænsende faktor 

for at handle været at vi må afvente kirkeministerie og efterfølgende vores bispekontor, der 

danner flaskehals. Dette skaber frustration, når ting og udmeldinger kommer i sidste sekund. 

• Streaming og lydproblemer samt løsninger drøftes. Det vækker frustration – især i perioder 

hvor der ikke er tilgang til søndags og festmesser – når streaming driller. Det undrer – i så 

stor en menighed – at ingen synes at have forstand på at løse sådanne ting og samtidig er 

villig til at træde til og hjælpe.  

• Generelt overvejes fondsansøgning for bedre lydsystem i kirken, men det er mere en 

langtidsplan end en streaminglydkvalitetsløsning.  

 

 

4. Eventuelt 

• Pernille Aagaard laver et online seminar til familier, som er stresset pga. coronatiden. 

• Det efterspørges hvor man kan læse bekendtgørelser, nu hvor man ikke hører dem om 

søndagen. De ligger på hjemmesiden under Nyheder/News på katolsk-aarhus.dk. 

 

 

 

 

 

 
 


