Referat af MR-møde den 27. april 2021
Mødedeltagere: P Mate, P Gilberto Vinciguerra, Pia Mærsk, John Munro, Ulrik
Vangstrup (ref.), Annelise Nielsen, Ellen Margrethe Nelth, Ludwig von Malsen
Afbud: Anna Jørgensen
Punkt 1. Velkomst m.v.
A. Godkendelse af dagsorden
B. Godkendelse af tidligere referater
Punkt 2. Restriktioner fra Sundhedsmyndigheder lempet
Messetider er uændrede indtil videre. De forventes ændret i løbet af juni.
Hjemmesiden opdateres løbende med messetider.
Punkt 3. Orientering / v sognepræsten og formanden
Ny præstestuderende Dominik indgår i menigheden, foreløbig indtil sommerferien.
Pastoralt nyt
Søndag den 2. maj kl. 10:00 Retræte for første kommunionsholdet
Søndag den 9. maj kl. 9:00 Første kommunion for børnene og familier
Søndag den 9. maj kl. 11:00 Højmesse for menigheden i øvrigt
Søndag den 22. maj kl. 10:00 Retræte for firmelsesholdet
Lørdag den 29. maj kl. 15:30 Firmelse
Der er igen Eukaristisk tilbedelse fredag efter messen kl. 17:00. Under tilbedelsen er
der mulighed for at gå til skrifte.
Afholdte aktiviteter
Efter indførelsen og løbende ændringer af restriktionerne fra Sundhedsmyndighederne
blev indført, valgte vi at fordoble antallet af messer. Samtidig blev alle indendørs
arrangementer og møder aflyst.
Følgende udendørs aktiviteter blev gennemført:
Lørdag den 20. marts 2021 Vandretur om Lynghøjsøerne
Lørdag den 17. april 2021 Have- og vedligeholdelsesdag
Lørdag den 24. april 2021 Vandretur om Himmelsøen

Kommende begivenheder og arrangementer
Lørdag den 1. maj 2021 kl. 9:00 Have og vedligeholdelsesdag
Lørdag den 29. maj 2021 kl. 14:00 Vandretur i Himmelev Skov
KÆK’s arrangementer fortsætter til august.
Da forsamlingsloftet ikke når at blive hævet tilstrækkeligt, ser biskoppen det desværre
nødvendigt at aflyse årets valfarter til Åsebakken den 30. maj 2021.
Vi vil derfor i stedet for fejre Højmessen her i kirken. Bemærk, at vi fra denne dato
samtidig igen går over til kun at holde én Højmesse om søndagen, og at tidspunktet
fremover er kl. 9:30.
Punkt 4. Repræsentanter
Annette Brødsgaard repræsenterer Menigheden i SJS’ Bestyrelse. Menighedsrådet
udpeger Annette Brødsgaard til at fortsætte som repræsentant for yderligere 12
måneder, når den nuværende periode udløber den 1.7.2021.
Punkt 5. Økonomi
Regnskab 2020 og budget for 2021 er tidligere godkendt af Menighedsrådet.
Vedr. budgettet 2021 er præsternes rådighedsbeløb reguleret fra DKK 7.000 til
DKK 10.000 årligt.
Da vi ikke kunne holde menighedsmøde i februar, har vi i stedet udfærdiget en folder
med regnskabet for 2020. I denne folder er det også nævnt, at det er muligt at give en
gave til kirken og samtidig opnå skattefradrag. Se også kirkens hjemmeside.
Kirkeskat: Vi har sendt breve ud med anmodning om at øge indbetalinger. Dette
skyldes at kollekterne har været dalende under pandemien.
Status indsamingskonto 1049 : Renovering af præstegården
Pr. 31. marts 2021 havde menigheden i alt opsparet DKK 92.000.
Vi fortsætter med at spare op.
Menigheden betaler i dag negativ rente. MR bemyndiger formanden til at indgå en
aftale med banken for at investere midler til lav risiko. Tilbud fra bank skal forbi
Bispekontoret til godkendelse.
Punkt: 6. Have- og vedligeholdelse
• Nyt menighedslokale er ved at blive renoveret
• Kirkeklokker justeret så de ringer kl. 8:00, 12:00 og 19:00
• Orgelet : I forbindelse med renovering af orgelet har vi fået en ny blæser på
400 V, samt fået installeret nyt jordstik / HFI-relæ i Kirken. Alle vægge er vasket
ned og piber er taget ud, repareres, justeres og renses ud- og indvendigt på
orgelbyggeriets værksted. Lufttemperaturen og -kvaliteten er i balance.
Inden alle dele sættes ind igen, har vi for en sikkerheds skyld bedt Goritas om at
foretage en vurdering, og vi har nu modtaget følgende ( forkortede ) svar:

”På baggrund af den foretagne indledende besigtigelse og udtaget

prøvemateriale vurderer vi følgende.

Der kunne på træoverflader på selve orglet ikke ses væsentlige tegn på
unormale forhold, herunder hvidlige belægninger. Udtagne prøver på
overflader omkring orglet viste, at der ikke er tegn på tilbageværende
skimmelforekomster, hvorfor yderligere tiltag ikke er påkrævet.
Kontrol af og bag plademateriale som er anvendt som beklædning på
gavlmuren bag orglet viste i de to stikprøver, at der heller ikke her er
indikationer tegn på unormale forhold, herunder skimmelforekomster, hvorfor
yderligere tiltag ikke er påkrævet.
Der er således ikke påkrævet egentlige udbedringsarbejder i og omkring orglet
som følge af skimmelforekomster.”
•
•
•

Kloak-systemet er renset og renoveret, rottespærrer er indsat
Vi har fået ny opslagstavle ud mod vejen
Renovering af tag og facade: Byggeudvalget - p Mate, Simon og Pia - har holdt
første møde med arkitekten. Ny tilstandsrapport afventes. Vi må forberede os
på, at det indledende arbejde kan vare op til et år, før vi kan påbegynde selve
renoveringerne.
John Munro har tilbudt at indtræde i Byggeudvalget, hvilket blev godkendt af
MR.

Punkt: 8. Eventuelt
Der var en diskussion af musik og sang under messerne. MR vil gerne have en god
balance mellem det engelske og danske salmer og evt. på andre sprog. Musikken under
Corona restriktionerne er værdsat. Snart vil det være muligt at synge fællessang under
messerne, og så vil der komme flere danske salmer.
Punkt. 9 MR-møder 2021
Der aftaltes følgende møder i 2021:
1. juni 2021
17. august 2021
5. oktober 2021
30. november 2021

