
Referat 2/2018: Menighedsrådet, Sankt Mariæ Sogn 
Den 14.05.2018, kl. 19.00-21.00, Jens Jessens Vej 5. 

 

Deltagere: Jesper Fich, Sr. Benedikte Nielsen, Jacob Bjerregaard, Lola Maria Trier, Damian Arguimbau, 

Anders Christian Gundelach, Christel Helleshøj, Lise Bloch, Mary Pamela Kasembo Louis 

Nr. Emne Drøftelse 

 

1 Velkomst Formanden hilste medlemmerne velkommen og sat mødet i gang. 

 

2 Godkendelse 

af referat.  

Referatet blev godkendt. I den anledning blev der drøftet følgende punkter:  

1. EU-krav om dataloven. Medlemmerne blev enige i om en handlingsplan som 

inkluderer et aflåst skab og digitalarkiv.  

2. Referater skal også arkiveres i mapper, og Jacob Bjerregaard fik opgaven til at 

anskaffe mapperne. 

 

3 Jubilæumsfest  125 års jubilæumsfest finder sted den 19.08.2018 

 

1. Festudvalget: 

Lisa og Lola (tovholder) Christel. Andre MR medlemmer hjælper til efter behov. 

 

2. Budget: ca. 60.000 kr. i alt (300-400 pr hoved). Der forventes ca. 150 gæster 

 

3. Opgaver: 

➢ udlejning af telte, borde og stole (Benedikte anskaffer kontaktinfo vedr. 

pavilloner /telte som skal bruges udenfor 

➢ publicere annonce til menigheden 

➢ kontakte underholdning (evt. Sankt Annæ Gymnasium) 

➢ kontakt til catering firmaer ang. mad (samt vegetar) 

➢ anskaffelse af drikkevarer (evt. www.nemlig.com) 

 

4. Tale: Jesper (festskrift), Sr. Benedikte og samt MR formanden. 

 

4 Sogns 

hjemmeside 

Opgaver 

1. MR formanden har kontaktet en billig og dygtig grafisk designer som skal forny 

sogns hjemmeside (https://www.byherskind.dk/).  

2. Udvalget bestående af MR formand, sr. Benedikte, Jesper, Anders og MR 

sekretær mødes den 6.6.18 kl. 19.00 for at drøfte struktur, design, funktionalitet, 

m.m. MR medlemmer kommer med ønsker og sender dem til sekretæren via 

pamug98@ruc.dk som samler op.  

3. MR formand tjekker ”Google” arkiv (5 år tilbage) 

4. MR sekretær kontakter Jan vedr. adgang til administration og opdatering af 

hjemmesiden 

5. Mødet med IT-virksomhed finder sted d.8.6.18 kl. 14.00-16.00 

 

Dataloven 

Der er kommet nye regler/krav fra EU vedr. persondataloven 

(http://www.vaekstfokus.dk/ny-persondatalov-2018/): 

1. Anvendelse af billeder – MR skal høre menigheden 

2. kommunions børn, firmander og ministranter – MR skal lave et 

samtykkedokument som skal sendes til forældrene om deres børns billeder må 

bruges på hjemmesiden 

3. MR medlemmer læser guide fra bispekontoret 

https://www.katolsk.dk/bispedmmet/bispekontoret/medlemsregister/  

 

5 Folder  Folderen er blevet opdateret. Sr. Benedikte printer ud og stiller folderne ud til 

menigheden. 

http://www.nemlig.com/
https://www.byherskind.dk/
mailto:pamug98@ruc.dk
http://www.vaekstfokus.dk/ny-persondatalov-2018/
https://www.katolsk.dk/bispedmmet/bispekontoret/medlemsregister/


 

6 Nyhedsbrev Jesper har været tovholder. MR har drøftet indholdet og kravet til nyhedsbrevet.  

Menigheden er engageret mht. læsning af nyhedsbrevet, men der skal flere indsatser 

til, herunder øgning af abonnementerne og udbredelse.  Jesper ønsker en som kan 

hjælpe mht. overblik, aktuelle nyheder, m.m. 

 

Formatet:  

➢ Intervaller, gentagende overskrifter (faste punkter), struktur, m.m. 

➢ MR formanden kommer med forslag vedr. fastepunkter  

 

Indholdet: 

➢ Hvor meget skal formidles via nyhedsbrevet  

➢ Aktualitet – hvad der sker i sognet og hvilken information der er behov for 

➢ Nyhed fra menighed herunder SMUK, Kom & Syng, Ældreklubben, m.m. 

➢ Info fra MR formanden, Sr. Benedikte, Pater Jesper, m.m. 

➢ Drøftelse af hvornår nyhedsbrevet burde udkommer – fx sidst i august, 

november, m.m. MR drøfter yderligere på næste møde. 

 

7 Facebook MR drøftet om Facebook burde nedlægges, mht. hvor mange der egentlig bruger 

denne nyhedskanal sammenlignet med nyhedsbrevet og hjemmesiden.  

MR sekretær overtager administrationen fra Simon, samt tjekker hvem er følgere  

 

8 MR Profiler  Der blev taget billeder af MR medlemmer som hænges op på tavlen i kirken. 

 

9, 10 

& 11 

Menighed 9- Hvordan oplever MR menigheden 

10- Hvilke initiativer/projekter der kunne sættes i gang 

11- Hvordan MR kunne engagere menigheden i de initiativer/projekter der skal sættes 

i gang. 

Punkterne 9, 10 & 11 blev drøftet indbyrdes: 

➢ Der var mange positive udsagn om hvordan MR oplever menigheden, herunder, 

engageret, fællesskab, kirke for alle, glad, m.m. Flere punkter blev drøftet som 

skal bruges i videreudvikling af sognets image.  

➢ Der blev drøftet om hvilke initiativer der kunne sættes i gang, herunder flere 

ministranter, indsatser om komme ensomhed til livs, bevished om sogns 

fællesskab, styrkelse af familiemessen, m.m.  

➢ Aktiviteter såsom musik, kunstklub og bibelfordybelse blev foreslået af MR.  

Alle punkerne som blev drøftet skal benyttes i udviklingsinitiativer som MR sætter i 

gang. (se bilag B) 

 

12. Evt.  Næste møde finder sted den 27.08.2018 kl. 19.00 

MR medlemmer sender forslag til dagsorden til MR sekretær på 

pamug98@gmail.com senest den 22.08.2018.  

 

Mødet sluttede med en bøn kl. 21.00. 

 

 

  

mailto:pamug98@gmail.com


Bilag A: Dagsorden  
 

Dagsorden – menighedsrådsmøde nr. 2  
Sankt Maria Kirke, Jes Jessens Vej 5 

den 14. maj 2018 kl. 19.00-21.00 

 

Deltagere: Jesper Fich, Sr. Benedikte Nielsen, Jacob Bjerregaard, Lola Maria Trier, Damian Aguimbau, Anders 

Christian Gundelach, Christel Helleshøj, Lise Bloch, Mary Pamela Kasembo Louis 

Fraværende 

Dirigent: Menighedsrådsformanden 

Referent:  Menighedsrådssekretær 

 

Dagsorden 

1. Velkomst 

2. Godkendelse af referatet 

3. Jubilæumsfest i august 2018 

4. Hjemmesiden – fornyelse og administration af hjemmesiden  

5. Folder – vigtig at have den opdateret med nyttig information 

6. Nyhedsbrev  

7. Facebook – administration – (Simon)  

8. Menighedsrådets medlemmers profiler (kort tekster og billeder) 

9. Hvordan oplever vi menigheden 

10. Hvilke initiativer/projekter der kunne sættes i gang 

11. Hvordan vi kunne engagere menigheden i de initiativer/projekter der skal sættes i gang. 

12. evt.  

 

  



Bilag B: Punkter 9, 10 & 11 i referat 2/2018: 
 

Disse punkter blev drøftet og kan bruges i forlængelse med de initiativer MR gerne vil sætte i gang.  

 

▪ Hvordan oplever MR menigheden 

➢ Positive, glade, man er velkommen, godt selskab, interaktion med mennesker imellem, hyggelig, aktive 

(ældreklub, kom og syg, SMUK), kaffeholdet er engageret, ministranterne er engageret og synes det er 

godt at komme i kirken, 

➢ Fornuftig, rummelig, kærlig, og mangfoldig menighed – nye medlemmer kan fornemme at de er 

velkomne. 

➢ Bedste kirke i Danmark og vidt omfavnende, præsten fremhæver glæden, søstrene er engagerede og 

glade 

➢ Fælles ansvarlighedsfølelse, konfliktfri, kirke for alle, tage hånd om hinanden, fremdrift og liv 

 

▪ Hvilke initiativer/projekter der kunne sættes i gang 

➢ Musik 

➢ Kunstgruppe 

➢ Bibel fordybelse, herunder forståelse af skrifterne, emne/tema, sognefrokost hvor man kan melde sig 

til, til et oplæg. Jesper kan deltage og der kunne inviteres andre oplægsholdere/præster til et 

tema/emne, m.m. 

 

▪ Hvordan vi kunne engagere menigheden i de initiativer/projekter der skal sættes i gang og ønske om 

udvikling 

➢ Kunne have unge efter firmelse – hvordan sognet kan engagere dem efter de er firmet 

➢ Gøre indsats for at involvere nye medlemmer 

➢ Være OPS på menighedsmedlemmer som er ensomme eller isoleret, og dermed hjælpe dem til at være 

en del a fællesskabet – dvs. skabe kontakt til denne målgruppe. Være en forlænget socialarm.  

➢ Mål – fremme stor bevidsthed om sognets fællesskab 

➢ Initiativer som ikke er styret af MR men menigheden selv 

➢ Styrke familiemessen, herunder forbindelse mellem undervisning og messen. Familieture skal hjælpe 

med at etablere et solidt fællesskab 

➢ Prædiken skal indeholde vis refleksion – og skal ikke ”bare” være prædike 

➢ Et sogn som udvikler sin egen profil – bundet til de vi er som menighed (de positive der er redegjorte i 

punkt 9) 

➢ Sognet mangler en social profil – dvs. hvad er det vi som menighed laver, fx omsorgsarbejde. Hvordan 

skal den profil se ud? (udviklingsinitiativ) 

➢ Antagelses analyse – skabe rammen for hvad kirken skal som sogn, herunder hvordan folk kan tale 

sammen, finder fordybelses, fællesskabet i forlængelse med aktiviteterne i punkt 10. 

 


