
 
 
 
Referat af MR-møde tirsdag den 1. juni 2021 
 
 
 
 

Mødedeltagere: P Mate, P Gilberto Vinciguerra, Pia Mærsk, Ulrik Vangstrup (ref.), 
Anna Jørgensen, Annelise Nielsen, Ellen Margrethe Nelth,  
Afbud: Ludwig von Malsen og John Munro. 
 
Punkt 1. Velkomst m.v. 
 
A. Godkendelse af dagsorden  
B.  Godkendelse af tidligere referater  

 
Punkt 2.  Restriktioner fra Sundhedsmyndigheder lempet 
Pr. 30. maj 2021 er vi gået tilbage til igen kun at holde én messe om søndagen, og 
tidspunktet er kl. 9:30. Pr samme dato er der igen mulighed for at holde kirkekaffe. 
Menigheden kan igen synge under messen.  
BILAG : Se link til Bispekontor om ændrede retningslinier  
 
Punkt 3.  Orientering / v sognepræsten og formanden 
 
Nyt Sogneblad 
For juni – juli og august 2021 er netop udkommet. Deadline for næste blad er d. 4. 
august. 
 
Pastoralt nyt 
Søndag, den  9. maj 2021 var der Første Kommunion                                                     
Lørdag, den 29. maj 2021 modtog 13 unge Firmelsens sakramente af biskop Czeslaw 
 
Kor og musik 
Kor mødes og øver hver mandag efter messen. 

 
Kommende begivenheder og arrangementer 
 
Den 12. – 13. juni 2021    
Pastoralrådsmøde (se pkt. 4) 
 
Onsdag, den 23. juni 2021, kl. 18:00  
Messe Johannes Døbers fødsel 
Grillen bliver tændt efter messen. Tag mad med til grillen. Bålet ser vi i Byparken.  
 
Søndag, den 4. juli 2021 
Fejring af den hellige Knud Lavard i Haraldsted, se program i sognebladet. 
 
 
 



Søndag, den 8. august 2021 
Skt. Laurentii Fest efter messen, efterfulgt af vandretur til Skt. Hans Have for de 
interesserede. 
 
Punkt 4. Pastoralrådsmøde v. EMB 
Mødet finder sted d. 12-13 juni. Det bliver det første møde efter Corona. 
Tilbagevending til normal hverdag er et punkt på dagsordenen. Erfaringer og forslag 
blev diskuteret af MR. Herunder blev der talt om mulighed for flere besøg hjemme hos 
medlemmer af Menigheden.   
 
Punkt 5. Bygning- og Vedligeholdelse 
Orgel  
Iflg. rapport fra Goritas er der ikke fundet skimmelsvamp. Iflg orgelkonsulent vil der 
næppe blive brug for ozonlamper. 
 
Utæthed i tag over præstebolig 
Der er fundet en utæthed over præstebolig. Håndværker er tilkaldt og har udbedret.  
 
Status på undervisningslokale 
Undervisningslokale er næsten færdig.  
 
Byggeudvalg 
Møde har været afholdt. Arkitekt laver udkast til tegning med forslag til renovering af 
menighedens bygninger.   
 
Punkt 6. Repræsentanter i råd 
Der skal være valg til meningsråd marts 2022 og der var en diskussion af processen og 
hvem der ønsker at fortsætte. Punktet vil blive diskuteret yderligere i løbet af efteråret.  
 
Punkt 7. Status regnskab i.f.t. budget 2021 
Vi har søgt og fået bevilget DKK 60.000 af Hoffmanns Minde. Beløbet er givet til  
kirketag, vinduer på bagsiden / ydersiden samt renovering af kviste. 
Der indkøbes ekstra møbler og stole til kirkekaffe.  
 
 
Aftalte MR-møder  
17. august 2021 
  5. oktober 2021 
30. november 2021 
 
   
 
 


