
Referat af menighedsrådsmøde den 29. juni 2021 
  
Tilstede: Damian Arguimbau, Christel Helleshøj, Jacob Bjerregaard, Sr. 
Benedikte Nielsen OSB, Anders Gundelach, Lola Trier, Lise Bloch, Jesper Fich 
(referent)  
Fraværende: Pamela Louis 
  
Økonomi: 
Sognets økonomi udvikler sig stabilt. Der har været en nedgang på kirkeskat i 
første kvartal, som er opvejet af stigning i andet kvartal. 
Kollekterne er gået noget ned. Mange giver udtryk for at de glemmer kollekten. 
Derfor sættes der nu efter ønske små sedler op i bænkene med 
mobilepaynummet. 
Vi har deltaget i bispedømmets kirkeskattekampagne. Der ligger et tilsagn om et 
øget bidrag på 70.000.- kr. 
  
Nyt om vedligeholdelse kirke, m.v. 
Processionskorset, der var blevet skævt, er nu repareret.  
Klosteret får i nærmeste fremtid indlagt fibernet. Menigheden forbindes hertil – 
sal, kælder, sognekontor. 
DA indkøber ny pc og skærm til sognekontoret, da den gamle er udslidt. 
Der er installeret en ny lift.  
Der er mange skader på kirkegulv, bænke og på kirkedøren til våbenhuset pga 
brug af sprit. Når vi ikke længere behøver bruge sprit nymales døren. 
  
Nyhedsbrev 
Angående sommerfrokost den 15. august udsendes. 
  
Sommerfrokost 
15. august 
DA opretter nem-tilmeld til sommerfesten, så vi kan undgå at sætte krydser. 
Nem-tilmeld er en mere sikker tilmeldingsform. 
Messen vil evt. foregå udenfor, afhængig af de restriktioner, der vil gælde til den 
tid. 
Der vil i givet fald være telte, også til frokosten. 
JF taler med Mads Gannerup 
 
  



Kommunionsuddelere, gudstjenesteledere – genudnævnelse 
Udnævnelsesperioden udløber den 31. juli for alle udnævnte. Vi beder om 
genudnævnelse for tre gudstjenesteledere, mens resten bliver stillet i bero indtil 
det igen bliver relevant. 
  
Sangbøger 
Kom og syng køber 20 nye folkehøjskolesangbøger. 
  
Nye ministrantdrager 
Vi er nu kommet tæt på et muligt stofvalg. Vi foretager endnu en prøve inden vi 
beslutter os endeligt. 
  
Kirkekaffe 
Der er kommet nye på listen over værter ved kirkekaffen. Men vi kan endnu godt 
bruge flere. 
 


