
Referat af menighedsrådsmøde, Sankt Mariæ Sogn  

D. 24.10.2022, kl. 19.00-21.10, Jens Jessens Vej 5.  

Deltagere: Damian Arguimbau, Jesper Fich, Sr. Benedikte Nielsen, Anders Gundelach, Lise Bloch, Rose Frank 
og Simon Grum.   

1. Nyt fra menigheden 
 

• Undervisningen af børn til 1. kommunion og firmander er sat i 
gang.  

• Den nye folder om dåb er snart klar til at komme i trykken. 
• Et børnekor er under opstart.  
• KÆK opfordrer til, at man møder op til arrangementerne. 
• Vi har, meget sent, fået besked om, at der ikke skal føres 

kirkebøger efter 1.1.2023. Det er uklart, hvorledes visse opgaver 
kan/skal løses derefter. 

2. Foredrag, Jesper og 
Brita 

• Jesper holder foredrag om arvesynden d. 16.11.2022 kl. 19.00. 
• Lise aftaler nærmere med Brita om et foredrag til februar. 
• Jesper aftaler nærmere med Benny om et foredrag f.eks. til april. 

3. Ny korleder til 
”Kom og syng” 

Der er ”Kom og syng” en gang om måneden. Korlederen har ønsket at 
stoppe. Lise kontakter to mulige emner til korleder.  

4. Forslag til et ”Kom 
og dans” med 
Torben Wamberg 

Det blev foreslået, at der kan etableres ”Kom og dans” en gang om 
måneden. Menighedsrådet bakker op om forslaget. Lise går videre 
med planerne og overvejer mulige emner til instruktør. 

5. Forslag fra Jan 
Sosniecki (bilag) 

Resultatet af det lokale arbejde med den synodale vej er indsendt, og 
der er udarbejdet en sammenfatning af menighedernes indmeldinger. 
Sammenfatningen kan findes på katolsk.dk. Simon laver et oplæg til 
næste menighedsrådsmøde, hvor sagen tages op med henblik på 
videre lokal proces. Simon sender et svar til Jan.  

6. Webmasterrolle        Der er kommet forslag om, at der kan lægges flere fotos på hjemme-  
       siden, hvor f.eks. menighedens liv dokumenteres. Dette vil i givet fald  
       øge webmasterens arbejde betragteligt. Damian kontakter en mulig  
       webmaster. 

7. Økonomi • Udgiften til elektricitet er steget stærkt, mens stigningen i 
varmeudgifterne er mere moderat. Der er fokus på at holde 
forbruget på et så lavt niveau som muligt. 

• Orgelet skal vedligeholdes. Det gøres i november måned. 
• De fleste lamper er forsynet med LED-pærer. De resterende 

lamper skal overgå til LED-pærer hen ad vejen. 
• Der er ønske om indkøb af et HDMI-kabel på 4-5 meter. Dette 

indkøbes. 
• En del af kirkens likvide midler overføres til en rentekonto, som 

giver en højere rente.  
8. Næste møder       Næste møde afholdes d. 20.2.2023 kl. 19.15.  
9. Eventuelt       Intet. 

 

Referent: Anders  


