
Menighedsrådsmøde 28. oktober 2020 - referat 
  
Tilstede: Damian Arguimbau, Sr. Benedikte Nielsen, Christel Helleshøj, Anders 
Gundelach, Lise Bloch, Jesper Fich (referent) 
Via MS Teams – Lola Trier, Pamela Louis 
Fraværende: Jacob Bjerregaard 
  
1) 
Aktiviteter i coronatiden 
Forsamlingsbegrænsningen er på 10 personer. Kirkekaffen kan derfor ikke 
genoptages, før bestemmelserne ændres.  
Begrænsningen gælder ikke hvis der er oplæg eller lignende – der er ud over 
”hygge” og ”uforpligtende samvær”.  
Menighedssalen har 70 m2 – det vil sige 35 personer må opholde sig, hvis: der 
ikke er servering, kage og ingen borde – stole stillet op med afstand og 
mundbind påbudt.  
Tilmelding nødvendig. 
  
Vi vurderer at der er behov for mødes.  
  
24. november – Filmaften med efterfølgende samtale. ”Om guder og mænd.” 
  
Jesper skiver ”indbydelse” 
  
Flere tilbud følger efter nytår 
  
2) 
Julens messer 
Juleaften dubleres messen så der er en messe kl. 14.30 og en messe kl. 16  
Juledag kun én messe – kl. 11 
Anden juledag kl. 11 
Søndag 27 messe kl. 11 og 12.30 
Nytåraften kl. 16 
Nytårsdag kl. 16  
(nytårskur aflyst) 
  
3) 
Tilmelding til messerne 
I de næste søndagsmesser understreger vi nødvendigheden af at man tilmelder 
sig. Vi har udarbejdet sedler med anvisning som uddeles efter messerne 



  
4) 
Økonomi 
Efter 9 måneder er budgettet stort set i balance – vi har ca. 5.000 kr mindre end 
budgettet, så lidt at det ikke er værd at tale om. Menighedsrådet er glade for 
menighedens givervilje i en svær tid. 
Menigheden betaler ca. 6.000 kr for at have penge i banken – (negative renter). 
DA undersøger om vi kan anbringe pengene ”billigere”. 
  
5) Evt 
KÆK udsender et rundbrev – mange tak for det initiativ. Nyhedsbrevet bør også 
gå ud noget oftere. 
Vi har genoptaget lektortjenesten – dog uden lister – pga situationen. Det er 
blevet positivt modtaget.  
Luciaoptoget bortfalder i år.  
Mange tak til alle for at styrke fællesskabet i en svær tid. 
  
6) Nye møder 
15. februar 2020 
 


