
Referat 4/2018: Menighedsrådet, Sankt Mariæ Sogn 

Den 07-08-2019, kl. 19.00-21.00, Jens Jessens Vej 5. 

 

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

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

 

Sognepræst Jesper Fich indledte mødet med bøn, og menighedsrådsformanden skød mødet i gang.  

 

1. Siden sidst (alle) herunder: 

o Børne- og ungdomsarbejde: Jacob Bjerregaard og Pamela Louis oplyste, at 1. 

kommunion og børnelørdag starter den 14.09.2019. Børnelørdag er genåbnet og 

bliver ledet af sr. Maria Lioba.  

o Sakristi og kirkearbejde: Sr. Ruth Maria stopper i sakristi efter 20 år. Hendes 

opgaver bliver overtaget af Dorthe Sørensen.  

o KÆK: Lisa Bloch oplyste, at KÆK tager på udflugt tirsdag den 13. august 2019. 

o SMUK:  

1. 45 medlemmer har betalt kontingent 

2. nye ministranter er kommet til 

3. firmelsesundervisning starter den 10. september 2019 

4. børnelørdag er allerede planlagt i samarbejde med 1. kommunionsholdet. 

 

2. Sommerfrokost/fest den 18. august 2019: Jesper har bestilt maden. Lola, Christel og Pamela 

står til koordinering sammen med sr. Benedikte, herunder pyntning af festlokale 

o Indkøb af service (Pamela), m.m. der er ca. 150 personer der er tilmeldt.  

o MR enige i, at der skal købes trådløs mikrofon, der virker. Formanden står for 

opgaven. 

 

3. Økonomi opdatering: Jakob oplyste, at kollekten er positiv. Der indbetales ca. 2500 kr. om 

måned via MobilePay. Økonomi ser positiv ud på nuværende tidspunkt. Der er ca. 80.000 kr. 

i overskud på budgettet p.t.  

o Udgifter bliver, bl.a. renovering af våbenhuset, hvor vinduesruder skal renoveres, da 

der er meget træk. 

o Der skal købes en ny opvaskemaskine til menighedssalen  

 

4. Kirkeskat status: Sognepræsten Jesper oplyste at kampagne fra bispekontoret giver positiv 

effekt. Pænt tal af menighedsmedlemmer der melder sig ind til at betale kirkeskat. 

  

5. Næste møde bliver afholdt den 2. december 2019 kl. 19.00  

 

6. Evt. 

o Organist: der kommer en timelønnet organist/vikar, som skal være fast afløser for 

menighedsorganist.  

o Caritas: Lisa Bloch som er repræsentant i Caritas oplyste at hun holder kaffemøde 

med den nye generalsekretær  

o Pastoralrådet: Pamela som er repræsentant oplyste, at der blev holdt møde i 

Middelfart den 23.6.2019. Der blev bl.a. drøftet kirkeskat, herunder kampagne samt 

synliggørelse af den katolsk kirke i Danmark, bl.a. gennem procession som Sankt 

Mariæ Kirke allerede praktiserer.  

o Billeasing: MRF har skrevet under for sognebil og den gamle bil bliver solgt.  



o E-mailadresser: Formanden oplyste, at man kunne oprette flere e-mailadresser 

relateret til kirkelige arbejde, fx til SMUK, KÆK, kateketer, m.m. MRF kan oprette 

disse, hvis nogen vil have det.  

o Paragraf §20: den 01.03.2020 kl. 12.00 afholdes §20 møde, hvor det årlige møde 

mellem menighedsrådet og menigheden afholdes. 

 


