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Referat af menighedsrådsmødet den 17. maj 2017.
Til stede: P. Marcos, Maria Alster, Anna Elzbieta Jørgensen, John Munro, Ellen Margrethe Nelth og Annelise Nielsen.
Fraværende: Ludwig von Malsen
Punkt 1. Dagsordenen blev godkendt.
Punkt 2. Orientering ved P. Marcos.
Menighedsmødet gik fint. Fremmødet viste, at menigheden fungerer og er i vækst.
Den nye forkynderlov prøver at ramme andre trossamfund end folkekirken ved at true med at fjerne tilskud og
opholdstilladelse, hvis man ikke overholder den danske lovgivning og mangler forståelse for, hvordan et trossamfund skal fungere og opføre sig. Den katolske kirke er universel med en hierarkisk opbygning og ikke en national
demokratisk opbygget organisation. Præster udenfor EU kan blive ramt af loven og nægtet opholdstilladelse og
vielsesmyndighed. Mister kirken sin godkendelse, kan vi klare det med at indføre en borgerlig vielse før den kirkelige, men det vil også gøre det dyrere at opretholde kirken i Danmark, da vi mister fradrag og tilskud.
Vi har 8 unge, der skal firmes Kristi Himmelfartsdag. Det er Niels Engelbrecht, der kommer, da biskoppen er forhindret. Biskoppen besøger menigheden til aftenmessen tirsdag den 30. maj. Menigheden opfordres til at komme
denne aften og hilse på biskoppen.
Punkt 3. Ny opvaskemaskine.
Vi har besluttet at udskifte vores opvaskemaskine, da den er slidt op. Vi køber en model af mærket Asko, der har
tre bakker til service og et hurtigt vaskeprogram på en halv time. Den koster 7000 kr., og den er derfor betydeligt
billigere end den dyre industrimaskine, vi har nu. Maskinen kan opfylde vores behov for opvask.
Punkt 4. Gennemgang af udvalg og grupper nedsat af menighedsrådet i 2014.
Udvalgene har en eller flere repræsentanter fra menighedsrådet. Derfor går vi ind for, at udvalgene kun tager kontakt med menighedsrådet, hvis der er noget fra udvalgets arbejde, der skal besluttes af menighedsrådet.
Liturgiudvalget fungerer fint.
Der har kun været få møder i økonomiudvalget. Det har kun handlet om byggeriet og har derfor været afholdt
sammen med bygnings- og vedligeholdelsesudvalget.
Kirkeskatteudvalget er gået væk fra ideen om en telefonkampagne. Der er udarbejdet en folder med informationer om kirkeskatten. Forældre til børn, der skal til 1. kommunion og firmelse, opfordres til at betale deres kirkeskat.
Der udarbejdes en vejledning til udlændinge om, hvordan den danske katolske kirke udelukkende opretholdes via
kirkeskatten. HUSK AT KIRKESKATTEN ER EN GAVE TIL KIRKEN!
Vedligeholdelsesudvalget tager sig af haven og gør et godt stykke arbejde.
Kommunikationsudvalget har to undergrupper: 1. Redaktionsgruppen og 2. Hjemmeside og PR gruppen.
Den sidstnævnte gruppe kan godt bruge flere personer, der har forstand på at opbygge en hjemmeside, da siden
skal gøres mere overskuelig og brugervenlig.
Festudvalget har gjort et stort arbejde i årets løb ved de forskellige arrangementer. Måske kan vi udvide udbuddet
med en international messe af og til, hvor flere nationers sange og salmer indgår i messen, og hvor der bagefter
kan være en international buffet med retter fra forskellige lande.
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Økumenisk udvalg har mange tilbud til menigheden med pilgrimsture, valfarter til Haraldsted, kvindernes internationale bededag og andre økumeniske arrangementer, som annonceres.
Udvalget har delt opgaverne imellem sig og holder ikke fælles møder.
Katekesegruppen gør et stort arbejde med at undervise vore børn og unge. De bliver inspireret af nogle veltilrettelagte kurser, som Pastoral Centret afholder. Vi har nok kateketer, men interesserede er altid velkomne, så
kateketerne kan aflastes.
Der har været to kampagner, der skulle skaffe flere frivillige til vores mange opgaver. Kampagnerne har ikke haft
den store effekt. Vi kan godt bruge flere kateketer, folk til havearbejde, folk til rengøring og folk til at forberede
kirkekaffe og rydde op bagefter.
Kirkeskatten i sognet er stigende, heldigvis. Der er uddelt en brochure, og som John udtrykte det, så er kirkeskatten en gave til kirken, så den kan fortsætte i fremtiden. Dens fremtid afhænger af medlemmernes engagement!
Punkt 5. Pastoralrådsmødet den 20. og 21. maj 2017.
Vi havde en debat om oplægget til pastoralrådsmødet, der skal handle om kirkens fremtid i Danmark. Vi kom med
bemærkninger til de enkelte punkter, så Ellen Margrethe kan fremføre vores holdninger til disse på mødet. P. Marcos foreslår, at Ellen Margrethe i fremtiden også repræsenterer Køge sogn, da vi jo har samme sognepræst.
Punkt 6. Eventuelt.
Orglet: Ole siger, at det trænger til at blive stemt. Desuden trænger flere af kilebælgene til en udskiftning. Vi lader
orglet syne af bispedømmets orgelkonsulent Michael Thomsen.
Der var møde om regnskabet med Simon Gjedde for nylig. Skolens pedeller vil fremover aflæse bi-målerne, der
måler vand og varme til skole og kirke. Han opfordrede os til at støtte kirkens hjælpearbejde via Caritas, hvilket vi
allerede gør.
Vi bør sende et takkekort til bispekontoret for deres hjælp og støtte under byggeriet.
Vi står for den fælles middag for menighedsråd og skolens bestyrelse i år.
Måske skal vi også holde noget lignende med børnehavens bestyrelse? Det er vigtigt at holde forbindelsen med
vore institutioner.
Udhængsskabet udenfor kirken trænger til en ansigtsløftning. Der kunne stå en kort information om kirkens historie til information for de forbipasserende og turister. Måske kan vi få magnetiske tavler, hvor det er let at hænge
informationer op.
Der er valg til menighedsrådet den 18. marts 2018.
Punkt 7. Punkter til næste møde.
Næste menighedsrådsmøde afholdes tirsdag den 15. august klokken 18.00.
1. Referat fra pastoralrådsmødet den 20. og 21. maj.
2. Aktivitetsplan for menigheden
3. Udhængsskabets indretning
4. Spisning med skolens bestyrelse
5. Renovering af kirken og orglet
Mødet sluttede kl. 20.30
Referent : Annelise Nielsen
NB! Der blev indkaldt til møde den 14. juni 2017
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