MØDEREFERAT FOR MENIGHEDSRÅD I SKT. PAULS KIRKE

Referat: MR-møde nr. 3 (2017)
Mødedato

Onsdag 15. marts 2017 kl. 18:30 – 21:00

Mødested

SPU-mødelokale i Skt. Pauls Kirke

Deltagere

P. Samuele Lando (SL), Mien Dang (MD), Preben Jensen (PJ), Thuy Dinh
(TD), Diana Naaman (DN), Elsbieta Barbara Potrykus (EBP), Mona Nasri
(MN)

Gæster

Teresa Nguyen & Christoffer Bonde fra DUK

Afbud
Referent

Thuy Dinh (TD)

Pkt. 1 & 2: dagens evangelium (SL) & velkommen af formand (MD)
Pkt. 3: Teresa og Christoffer om DUK
➢

DUKs formålsparagraf: at formidle Det glade Budskab på en sådan måde, at
børnene og de unge gennem mødet med Kirken, som et levende og inspirerende
fællesskab, hvor de støttes:
-

➢

DUK er Den katolske Kirkes officielle børne- og ungdomsorganisation.
DUKs opgave er at styrke de unges tro gennem forskellige former for børne- og
ungdomsarbejde. Dette gøres ved at arrangere weekends og lejre, støtte og opmuntre
til lokalt børne- og ungdomsarbejde i sognene, uddanne ledere til dette samt udgive
blade for målgruppen.
-

➢

på deres vej til en personlig og levende tro
ud fra troen motiveres til personlig stillingtagen og næstekærlighed
føler sig som en del af det kirkelige fællesskab
engagerer sig levende og ansvarsfuldt i de troendes fællesskab og det
omgivende samfund

Alle kan være medlem af DUK, men den primære målgruppe er børn og unge
katolikker under 30 år. Alle medlemmer får tilsendt enten børnebladet Duk Op
eller ungdomsbladet Fønix. Der ud over udgives også et vietnamesisk sproget
blad Vui Song. Mere om DUK på hjemmesiden: www.duk.dk

Vi har mange børn og unge registreret i DUK (godt 170 medlemmer) derfor ville Teresa
og Christoffer besøge børn og unge i Skt. Pauls menighed, søndag 18. juni ifm.
søndagsmesse for at se/møde/motivere vores unge mennesker til at få vores noget
”stilleliggende” SPU-forening op at køre igen. Så sæt X i kalenderen allerede nu. Det
kan kun blive godt ☺

MR takkede Teresa og Christoffer for besøget som har været godt og informativt.
Pkt. 4: Opfølgning og Godkendelse af sidste referat (nr. 2 af 1. februar 2017)
Referatet med rettelser i diverse planlagte/afholdte datoer blev godkendt og
offentliggjort
Pkt. 6 Liturgi & Katekese:
Det går fortsat godt med de forskellige kateketer i menigheden.
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Pkt. 7 Drift & Vedligeholdelse:
➢

Udvidelse af parkering: MD sender tegning og forslag til bispekontoret.

➢

Forbedringer:
- knuste rude (lørdag 25/2 ifm. begravelse) MR har kontaktet en glarmester som har
udskiftet ruden som en forsikringssag.

Pkt. 8 Økonomi: (MD)
➢
➢

Søren Erik har sagt ja til rollen som ”back-up” regnskabsfører (ved evt. sygdom og
andet fravær)
Menighedens ny revisor blev An Nhi Dang som besidder lignende stilling i Neo Pharm.

Pkt. 9 Aktiviteter:
➢

Menighedsorientering – søndag 19. marts 2017 kl. 11:30 – 12:00
- velkommen v/formand
(05 min.)
- kirkeskat v/Thuy
(10 min.)
- årsregnskab og budget v/Frede
(20 min.)

Pkt. 10 Aktivitetsgrupper:
•

Rengøring: grupperne kører og passer deres tjans ☺

•

Kirkekaffe: er kun til søndagskaffe. Der stilles dog en kaffedåse med mærkat ”Kaffe
til de frivillige” – andre klubber/foreninger o. lign bedes venligst selv medbringe kaffe til
eget forbrug.

Pkt. 12 Særlige sager og evt.:
➢
➢
➢
➢

➢

Kurser for kateketer – SL ville orientere nuværende 5 undervisere i vores menighed
Lektor undervisning – SL ville i samarbejde med Lisbeth finde et passende tidspunkt for
arrangementet.
Kasper (organist) foreslog en trompet i koret under firmelsen. MR godkender forslaget.
MD giver Kasper besked herom.
Mariagrotten – MD præsenterer sidste nyt fra gruppen: Huy er udvalgt som
projektkoordinator og har i gang sat arbejdsprocessen. Det bliver en videreudvikling af
den eksisterende tegning. Diverse skitser/tegninger er blevet fremlagt for MR og alle
bakker op om projektet og arbejdsprocessen.
Sognepræsten skal have en ny bil. SL kontakter selv bispekontoret for det videreforløb.

Næste møde er planlagt til onsdag 05. april 2017 kl. 18:30 – 21.00

______________________________OoO_________________________________
Referat godkendt
Onsdag den 5. april 2017
Mien Dang
Formand

Thuy Dinh
Referent

