
Referat 1/2020: Menighedsrådet, Sankt Mariæ Sogn 

Den 17-02-2020, kl. 19.00-21.00, Jens Jessens Vej 5. 

 

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

Trier, Anders Christian Gundelach (Næstformand), Christel Helleshøj, Lise Bloch, Mary Pamela Kasembo 

Louis (sekretær) 

1. SMUK formandskabs indberetning af SMUKs aktiviteter og mål.  

Christoffer Bonde og Asta Kranich Wiuff, formandskab fra SMUK deltog i første del af mødet. SMUK har 

50 medlemmer. Bestyrelsen består af 10 personer. SMUK har et mål om at nå mange flere medlemmer, 

gerne 150 i indeværende år, gennem kampagner og tilmeldinger til lokalforening, m.m. 

SMUK har planlagt følgende mål og aktiviteter i 2020. 

- At søge økonomisk støtte fra Frederiksberg Kommune  

- At søge fonde fra lokal Fællesrådspulje fra DUF  

- At lave og afvikle arrangementer for bl.a. banko med menigheden, hvor de unge står for 

kirkekaffen – i januar blev der for første gang holdt et sådant arrangement og det var en stor 

succes. Der samles ind til DUKs Caritasprojekt og SMUK vil gerne nå et resultat på 10.000 kr. For 

de mindre er der planlagt en Zoo-tur, fastelavnsfest, m.m. 

- Gruppen bestående af over 15 mødes regelmæssigt om torsdagen og diskuterer diverse emner, og 

der er plads til hygge og spisning. Der kommer en fast gruppe.  

- Menighedsrådet bemærkede, at det er en god ide at satse mere på efterfirmanderne, at SMUK kan 

involveres mere i firmandarbejdet, fx deltage på Vadstenaturen.  

- Menighedsrådet ser også gerne, at der laves aktiviteter med børnene i forbindelse med 

familiemesserne. 

- SMUK er i gang med at udvikle en online kalender for at synliggøre aktiviteter for medlemmerne. 

De har allerede oprettet en Facebook gruppe. 

- SMUK har en facebookgruppe og er ved at lave en onlinekalender. Der kommer også snart nye 

trøjer til salg. 

- Den 6. september er officiel børne- ungedag i bispedømmet. Vi har meget passende familiemesse 

den dag. 

Menighedsrådet er helt overvældende tilfreds med de mange opgaver, SMUK har påtaget sig. Der har i 

mands minde aldrig været så stort et ambitions og aktivitetsniveau. 

2. Siden sidst  

Menighedsrådet drøftede følgende punkter 

- Vagtplanlægning til messer: virker, selvom det er anderledes end før. Der er normalt altid folk 

der kan inddrages i sidste øjeblik. 

- Indkøb af skærme til menighedssalen: formanden oplyste, at skærmene er købt 

 

3. Drøftelse af budget for 2020 

- Jakob gennemgik regnskabet som blev godkendt og forelagde det forberedte budget for 2020, som 

også blev tiltrådt.   

- Desværre er kirkebidraget faldet – ganske vist kun en smule (2%) men alligevel skuffende. 

Indtægterne er derfor faldet en smule. Til gengæld har vi brugt under budgettet på mange konti.  

- Følgende renoverings- og nyanskaffelsesprojekter blev godkendt 

• Renovering af præstebolig, værelser (slibning af gulv, maling, m.v.), kirken skal males, 

ligeså menighedssalen 

• der skal anskaffes 25 nye strygefri ministrantdrager,  

• et nyt sammenfoldeligt credensbord, en større patene til søndagsmesserne samt en hvid 

korkåbe. 



 

4. Paragraf §20 

Afholdes den 1. marts efter messen 

5. Næste møde(r)  

Næste planlagt menighedsrådsmøde er sat til den 11. maj 2020. Den 19. juni 2020 holdes møde hos Jesper 

Fich, hvor menighedsrådet vil drøfte jubilæumsfest den 16. august 2020. Sognepræsten har 9. juni 2020 

været i sit embede i 25 år.  

6.  Evt.  

Formanden nævnte at vi måske kunne oprette et kor, for de der har lyst til at synge, for at understøtte 

fællesskabet, og evt. afholde en koncert. Der er ikke tænkt på et kirkekor i gængs forstand, men et kor, med 

en korleder og betalende medlemmer. Vi drøfter dette på næste møde som en mulighed. 


