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Håndtering af jul. 

Forskellige scenarier for fejring af jul med corona restriktioner blev overvejet, herunder 

afholdelse ’ude af huset’ eller i egen kirke, med sang eller uden sang, med omrokering af møbler for 

at få flest mulig pladser eller holde fast i opstilling så  menigheden ikke føler sig fremmedgjort. 

Besluttet: fejre i egen kirke, sang dvs få deltagere og lidt flere messer, fastholde position af stole 

 

Kirkeskat 

Vi har delt brochurer ud til søndagsmesserne (engelsk messe 24/10) 25/10 med opfordring til at 

tilmelde sig kirkeskatsordningen. Materiale vil blive udarbejdet og rundsendt, der retter sig mod alle 

de der allerede betaler, med en opfordring til at tjekke om deres indbetaling afspejler deres aktuelle 

økonomiske formåen.  

 

Budget til godgørenhed og/eller henvisning til katolsk menighedspleje? 

Vi henviser til katolsk menighedspleje, når enkeltpersoner beder om økonomisk bistand, og så kan 

vores eget budget gå til mere generelle aktiviteter – f.eks. det børnehjem, som vi støtter i Pakistan, 

madbilletter og naturligvis de indsamlinger bispedømmet har, og som vi tilslutter os. 

 

Mulighed for færre blomsterkollekter, flere kollekter for menigheden og ekstra dørkollekter til 

andre godgørende formål undersøges. 

 

Opsamling på ambitioner og planer for det næste 1½ år inden næste MR valg incl. corona 

håndtering  

Musik og orgel 

Mulig støtte til musikprojekter og udvikling undersøges tillige med orgelansøgninger 

 

Biblioteket og andre lokaler ovenpå 

Vi venter på svar fra et andet bibliotek mht overtagelse af dele af vores bibliotekssamling. 

Lokalerne kan forhåbentligt være klar til brug til bl.a. sogneundervisning i løbet af forår. 

 

Coronasituationen 

Drøftelse af initiativer for folk der ikke kan komme så meget i selve kirken og sociale 

sammenhænge pga corona incl en mulig hjælpe ordning med praktisk assistance fra en gruppe 

frivillige, samt fastholdelse og motivation af de der kommer i kirken. 

Forsøg på at finde frivillige til langsigtet kalender, hvor kirkevagter der tjekker folks reservationer 

kan komme i system.   

 

Medarbejder situation 

En langsigtet plan skal skitseres, da kontorarbejderne er studerende. Samtidig sætter kirkens 

økonomi almene begrænsninger for lønudgifter i det lange løb. I foråret vil plan blive skitseret. 

Olav nærmer sig de 80 år, og vi ved ikke hvor længe Pilar fortsætter. Økonomien skal indtænkes i  

 


