
 
 
 
 
Referat af MR-møde den 17. august 2021  
 
 
 
 

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

 
Punkt 2.  Afskaffelse af afstandskrav pr. 15.8.2021 
Det er en stor glæde for os at kunne celebrere messer igen under mere normale forhold. 
Til vores første søndagsmesse efter afskaffelse af afstandskrav, sad der kirkegængere på 
hver en bænk i vores kirke.   
Link : Information fra Biskop Czeslaw og Bispekontor vedr. opdaterede retningslinjer 
for ansvarlig håndtering af Covid 19-tiltag i Den Katolske Kirke 
https://www.katolsk.dk/den-katolske-kirke-i-danmark/aktuelt/single-
news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=16035&cHash=c92adf16f9e880b20dc2173db6bfc7
df 
 
Punkt 3.  Orientering / v sognepræsten og formanden 
   
Pastoralt nyt 
 
22. august       2021 Intro-møde Firmelsesundervisning  
19. september 2021  Intro-møde Første Kommunion 
                                 Dermed er det tid for gennemgang /opdatering af børneattester,  
                                 som fornys hvert 3. år samt indhentelse af underskrift ifm evt.  
                                 offentliggørelse af fotos. Ansv. EMB 
30. september 2021 og indtil videre hver MAN og TOR kl. 19:00 : 
                                  Medlemmer af bevægelsen Den Neokatekumenale Vandring 

starter møderække / katekese for unge og voksne  
  
Afholdte begivenheder og arrangementer 
 
23. juni 2021         Messe Johannes Døbers fødsel messe / Skt. Hans Aften 

       efterfølgende grill-fest i præstegårdshaven  
8. august 2021       Messe Sankt Laurentii Fest  

         efterfølgende brunch  
En pæn del af kirkegængerne deltager også i de efterfølgende arrangementer. Til grill-
festen deltog ca. 30 og til brunch ved Sankt Laurentii Fest deltog ca. 50 personer. Det er 



derfor en nødvendighed og en stor glæde, at så mange frivillige hjælper til ”ad hoc”. Vi 
tilpasser antallet af arrangementer efter vores kapacitet, - efter det, vi formår.  
For at imødegå efterspørgslen på arrangementer, er vi glade for at kunne oplyse, at 
vores Festudvalg nu lidt mere ”formelt” styrkes med endnu to frivillige under Birthes 
kyndige ledelse, nemlig med Jerzy og Beata.  
Det er vort ønske ikke at påtage os arrangementer som er større eller flere i antal, end at 
vi fortsat kan magte dem.  
 
Kommende begivenheder og arrangementer 
 
28 august 2021       KÆK-møde / EMB 

Beata og Dorte fortæller om  
”Hverdagen på Hospice – en livsnødvendig samtale 

26. september 2021  Høstmesse 
30. september 2021 kl. 16.00-20.00 er Den Katolske Kirke sammen med Folkekirken  
                                og flere frikirker medindbyder til en fyraftenskonference ”Når     
                                kirken svigter.” Konferencen live-streames, er gratis og kræver ikke    
                                tilmelding. Optagelsen af konferencen vil efterfølgende være   
                                tilgængelig på hjemmesiden. Se for nærmere informationer her : 
                                www.naarkirkensvigter.dk 
             Kateketer indbydes / EMB. Konferencen er dog tilgængelig for alle. 
 
Punkt 4.  Pastoralrådsmøde afholdt den 12.-13.6.2021 / Ref gennemgået af EMB, se 
https://www.katolsk.dk/fileadmin/dokumenter_men_past_raad/PR-moede_12.-
13.06_2021/REFERAT_PR_JUNI_2021.pdf 
 
5. Sogneblade – ny struktur 
Det nye Redaktionsudvalg, der har holdt møde den 25.6.2021, anbefaler, at vi arbejder 
hen på 3 sogneblade om året, som dækker følgende måneder 

• OKT NOV DEC JAN       
( laves i SEP og dækker Alle Helgen, Alle Sjæle, Advent, Jul og Hellig Tre 
Konger ) 

• FEB MAR APR MAJ      
( laves i JAN og dækker typisk Askeonsdag, Fastetiden og Påske ) 

• JUN JUL AUG SEP          
( laves i MAJ og dækker typisk Pinse, 1. kommunion, firmelse, Sankt Hans, Skt. 
Laurentii Fest samt indskrivning) 

• Desuden ét sogneblad vedr. Årsregnskab i MAR   
( laves i FEB ) 

Den nye struktur er dels bygget op omkring vore højtider, dels iht krav fra 
myndighederne om offentliggørelse af regnskaber. I år udkommer der derfor ikke 
sogneblad i september. Forslaget er godkendt af Menighedsrådet. 

Punkt 6. Bygning- og Vedligeholdelse 
Højtaler-anlægget i Kirken fungerede ikke. Vi har derfor købt et nyt anlæg, som er 
under justering. 
Utæthed i tag over præstebolig er udbedret  
Menighedslokale primært til brug for undervisning / katekese er færdigt 
Udlejede undervisningslokaler er blevet malet af SJS  



Vedligeholdelse af vinduer / farver testes mhp, at blive malet. Vi kan spare meget, hvis 
vi laver det selv. Frivillige efterlyses. 
Vi har fået nye havemøbler i Præstegårdshaven – nu 3 borde og 18 stole 
 
8. Status økonomi  
Status Indsamling 1049 : Renovering af Præstegården. Det går fint med vores 
indsamling, og vi er taknemmelige over alle bidrag. Indsamlingen er stadig er i gang.   
Vi har udskiftet en bil. Udgifterne deles med Køge og Ringsted og holdes inden for 
budgettet.                          
Vi har købt nyt anlæg til højtaler  
Kirkeskat : Kollekterne har været dalende under pandemien. Vores kirkeskattekonsulent 
tog derfor initiativ til at sende breve ud med anmodning om at øge indbetalinger til 
kirkeskat. Vi har nu modtaget resultatet af denne indsats fra vores kirkeskattekonsulent. 
Vi takker alle dem, som har øget deres indbetaling. Det betyder, at indbetaling af 
kirkeskat i vores sogn er steget, index for indbetalinger i år er p.t. 52.  
 
9. Internationalt arrangement / AJ 
For at samle de mange nationaliteter i vores Kirke, foreslår AJ, at vi efter en messe 
holder et internationalt arrangement, hvor deltagerne medbringer en ret fra deres 
eget land, og hvor vi synger sange fra de respektive lande. 
MR synes godt om forslaget. Det kræver en del forberedelse. Dato er ikke fastsat, men 
vi arbejder videre med forslaget. 
 
10. Musik – Kor / AN 
Vi har tidligere holdt gregoriansk messe den 2. søndag i ulige måneder. Det genoptager 
vi nu, næste gang er det dog den 19. september 2021.   
 
Aftalte MR-møder  
  5. oktober 2021 
30. november 2021 
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