
Menighedsrådsmøde 1/11-21  

 

1. Meddelelser 

• Nyt lydanlæg bliver installeret de sidste to uger af november. Kirken kan ikke bruges de to 

torsdage kl. 11:00. Derfor bliver de to 11-messer skubbet til kl. 8:00. 

• p. Pawel starter med meditation onsdage aftener i kirken. Se opslag i kirken og på Facebook. 

• Tro og videnskabs-gruppen starter op igen på mandage aftener. 

• Varmeanlægget er repareret nu. 

 

2. Velkomst til Line Korsbæk som frivilligkoordinator 

 

3. Udvælgelse af kandidater til valgstyrelse til næste MR valg og planlægning af kontakt til 

disse så styrelsen hurtigst muligt kan konstituere sig 

Valgstyrelsen skal kommunikere med bispekontoret, informere menigheden, og stå for 

valghandlingerne efter den engelske messe lørdag aften 2. april samt hele den 3. april. 

Mulige kandidater blev drøftet og disse vil blive kontaktet hurtigst muligst så valgstyrelse kan nå at 

konstituere sig inden udgangen af måneden. 

 

4. Beslutning om antal personer, der skal vælges til næste MR valg, og overvejelser om hvad 

der forventes af kandidater (tidsforbrug, opgavetyper mm) så det kan formidles bedst til nye 

der stiller op 

Der er ofte en del frafald af menighedsrådsmedlemmer i valgperioden. Flere medlemmer giver også 

flere hænder, til at løse arbejdet. 

 

Antal medlemmer af det kommende menighedsråd besluttes til at være det maximale: 12. 

 

Hovedpunkter angående en menighed 

• Det er vores menighed, og derfor er det vores ansvar at menigheden fungerer. 

• Alle har ansvar for kirken/sognets virke og liv. 

• Det er således er ikke (udelukkende) præstens ansvar. 

 

Menighedsrådet er ikke et organ, der er der for at bistå eller hjælpe præsten, men for at få arbejdet 

for at få sognet til at fungere. Menighedsrådet består derfor at præsterne og et antal lægfolk, der er 

villige til at tage aktiv del i denne proces.  

 

Det meste af menighedsrådsarbejdet foregår mellem møderne. Dvs. medlemmerne skal være 

indstillet på at bruge nogle timer på menighedsrådsarbejdet om måneden. Dvs. alle medlemmer skal 

til hvert menighedsrådsmøde kort kunne fortælle, hvad de har lavet den seneste måned for sognet og 

kunne deltage aktivt i debatter og forholde sig til et antal forskellige emner. . 

 

Der er bred enighed om at sognet godt kunne få noget mere information om menighedsrådsarbejde, 

opgaver og kandidatur. 

 

5. Adventstid i vores menighed Julekrybben kommer op igen. 

Der arbejdes på aktiviteter, caritasindsamling og rotatemesse  

 

6. Nedsættelse af pastoralgruppe/udvalg til udvikling i menigheden  

Et udvalg for pastoralt arbejde nedsættes, så det bestå af 2 præster samt ca. 7 andre personer. 

Oplagte medlemmer kunne være nogen, som allerede er i en lægorden eller lignende bønsliv og 

eller uddannelse af relevans. Arbejdet påbegyndes snarligst.   


