
Referat af menighedsrådsmøde 12/4-2021  

 

1. Meddelelser 

Der har været drøftelser vedrørende præstebemanding hos jesuitterne. Konklusionen er, at p. Pawel 

Rakowski kommer efter sommerferieperioden.  

 

Caritasindsamlingen gav ca. 12000,- inkl. Caritas Walk. Nu venter vi på praktikkurset ifm Stella 

Maris. 

 

2. Evaluering fastetid og påske samt at finde system/tovholder for tjek af billetter til messerne 

den kommende tid 

Mange havde tilmeldt sig påskefejringerne men kom ikke – det er asocialt når mange var 

interesseret i at deltage, men ikke kunne fordi det så ud til, at der var udsolgt. Det meddeles til alle, 

at man skal melde afbud inden fredag aften, hvis man ved man ikke kan komme. 

Der er forvirring og kaos i forhold til billetbestilling og sidste øjebliksændringer. MR beslutter at 

ændre tilmeldingsfristen til fredag aften, og hvis folk bliver syge og ikke kommer, så kan dørvagten 

give reservationerne til folk, der står og venter udenfor. Der pointeres yderligere på Billetto, at 

reservationer bortfalder, hvis man ikke ankommer senest 5 min før messestart, således at det vides 

om flere kan lukkes ind på det tidspunkt. 

 

3. Forslag om Styregruppe/udvalg i Pindstrup 

MR beslutter, at udpege Klaus som kontaktperson fra menighedsrådet, som står for kontakten 

mellem interessenterne –i  særdeleshed lederen af den daglige drift der - og MR. Dette skønnes 

tilstrækkeligt til at sikre kommunikation og hurtig beslutningsproces med de relativt begrænsede 

aktiviteter og få aktive medlemmer af menigheden, der kommer i Pindstrup. Med de pastorale 

ressourcer og ressourcerne i det hele taget, er der ikke kapacitet til større ændringer af set-up med 

styregrupper pt.  

 

4. Ansættelsesstrategi på kort og lang sigt 

Sammenlægning af kontorstillinger overvejes som langtidsstrategi. 

En stilling som frivilligkoordinator overvejes – men opgaver og rolle skal gennemtænkes, lige som 

alternativer skal overvejes. Drøftelserne fortsættes på senere møde 

 

5. Eventuelt 

Skole-kirke samarbejde overvejes i forhold til at finde passende kandidater til deltagelse/at 

repræsentere menigheden på den længere bane. 

 

Det overvejes om der kan findes format så dødsfald i menigheden meddeles, så alle er informeret 

men det kræver accept mm fra familier først og i hvert enkelt tilfælde.  

 


