
Referat af menighedsrådsmødet den 8. november 2021 
  
Til stede: Damian Arguimbau (DA), Christel Helleshøj (CH) Anders Gundelach 
(AG), Lise Bloch (LB), 
Lola Trier (LT), Jacob Bjerregaard (JB), Jesper Fich (JF) referent. 
  
Fraværende: Pamela Louis, Sr. Benedikte Nielsen 
  
1) Menighedsrådsvalg marts 2022 
  
Menighedsrådet bestemmer at der skal være 8 valgte medlemmer i det 
kommende menighedsråd. 
  
Valgstyrelse: Anders Kaare, Verena Simpson, Dennis Enøe 
  
2) Telefon 
TDC nedlægger vores fastnettelefon pr. 31.12.21 
DA kontakter TDC og evt. andre udbydere med ønsket om at vi gerne vil 
videreføre vores telefonnummer til en mobiltelefon. 
  
3) Regnskab efter 3. kvartal 
JB gennemgik regnskab og budget for de første 3 kvartaler. Kirkeskatten 
overrasker positivt. Kampagnen i efteråret gav uventet positiv respons. 
Alle tal følger ellers budgettet. 
  
4) Sognepræsten 
har bedt om 4.000 kr for deltagelse i et kursus om Henri-Dominique Lacordaire i 
Metz. MR bevilger beløbet under forudsætning af en menighedsaften om 
Lacordaire, der bragte dominikanerordenen tilbage til Frankrig efter 
revolutionen. 
  
5) Synodale proces 
MR har til dato hørt meget positivt om det initiativ som paven har sat i gang med 
henblik på den kommende bispesynode. Vi afventer spændt materiale fra 
bispedømmet, med inspiration til arbejdet i menigheden. 
  
6) Biskop Czelaw Kozon 
fylder 70 år den 17. november. MR (DA) sender lykønskning og 2.000.- kr til 
Vincentgrupperne efter biskoppens ønske. 
  



7) Maria-Eleonora Christensen 
har igennem længere tid stået for kombineret projekt for 
Vincentgrupperne/madspil. MR vil gerne takke hende for arbejdet, som 
medfører så meget positivt. Menigheden er virkelig glade for hendes initiativ. 
  
8) SMUK 
har aldrig i mands minde trukket så stort et læs. De har arrangeret bankospil og 
loppemarked for menigheden, deltager i førstekommunions- og 
firmelsesundervisning, har en aktiv ungdomsklub der laver møder og weekends. 
De sørger endda for at indhente tilskud til arbejdet fra DUF (Dansk Ungdoms 
Fællesråd) m.v. 
MR vil gerne takke ungdomsgruppen for et deres store indsats og for den 
kvalitet, der er i deres arbejde. 
  
9) Sognepræsten  
fylder halvrundt (den 18.december) (65 år). Søndag den 19. december er der 
mulighed for at sige tillykke efter højmessen over et glas vin. 
  
10) KÆK 
MR er opmærksom på det store arbejde som bestyrelsen lægger i at oprette 
netværket, bl.a. ved at sende jævnlige nyhedsbreve ud til medlemmerne. I denne 
coronatid er det enormt betydningsfuldt. 
  
11) Bøger for de mindste 
DA søger for at supplere op med nye bøger 
  
12) næste møde – med spisning – hos DA 
Den 2. februar kl. 18 
 


