MØDEREFERAT FOR MENIGHEDSRÅD I SKT. PAULS KIRKE

MR-møde nr. 4 (2017)
Mødedato

Onsdag 5. april 2017 kl. 18:30 – 21:00

Mødested

SPU-mødelokale i Skt. Pauls Kirke
P. Samuele Lando (SL), P. Roberto (RO), Mien Dang (MD), Preben Jensen
(PJ), Thuy Dinh (TD), Kim Ngoc Hoang (KH) Diana Naaman (DN),
Elsbieta Barbara Potrykus (EBP), Mona Nasri (MN)
Thuy Dinh (TD)

Deltagere
Referent

Pkt. 1 & 2: dagens evangelium (SL) & velkommen af formand (MD)
Pkt. 3 Godkendelse & opfølgning af sidste referat (nr. 3 af 15. marts 2017)
- Med få rettelser blev referatet godkendt til offentliggørelse på hjemmeside og
opslagstavlen. Fremadrettet skal referat godkendes/offentliggøres senest 14
dage efter mødet har fundet sted. Referenten (TD) remser op af beslutning &
ansvar i slutning af mødet. Referatet sendes til gennemsyn og godkendelse,
herefter offentliggøres.
Pkt. 4 Liturgi & Katekese:
- Kateketer for de små går fint efter hensigten.
- SL underviser også i Skt. Pauls Skole på frivillige basis og efter behov.
Pkt. 5 Drift & vedligeholdelse:
- Vinduet v/pulpituret er produceret, men ville først blive monteret efter Påske.
- Havearbejde bliver den 22. april. Gruppen er blevet informeret af PJ.
TD laver en lille reklame for denne havearbejdsdag til hjemmeside og
opslagstavler.
- MD & PJ står for reparation af det lille hjørne af P-plads hurtigst muligt.
- Udvidelse af parkeringsplads: MD har ringet til Generalvikar p. Niels
Engelbrecht og aftalt at fremsende tegninger/skitser over de ekstra
parkeringsmuligheder til viderebehandling i Bispedømmet.
Pkt. 6 Økonomi:
- Kassebilag skal også være tilgængelig på hjemmeside så man selv kan printe ud
til sit udlæg. Husk at hæfte bonner/regninger fast til kassebilaget, og det hele
afleveres til kirkens kontoret fx ifm. søndagsmesse.
- Det skal bemærkes, at udgifter ifm. allerede godkendt og budgetteret
projekter/opgaver ikke behøves en godkendelse fra MR for at aflevere
bilag/regninger. Anskaffelse af en elektriske buskrydder til ca. 8.000,- er fx
godkendt/budgetteret. Regningen kan sendes direkte til regnskabsfører for
straks betaling eller overførsel for dækning af udlægget.
Pkt. 7 Aktiviteter:
- Takkefest til de frivillige – udkast af invitationen er godkendt. (TD) laver
invitationen med tilmeldingsliste som hænges op på opslagstavler hurtigst
muligt. Invitationen ville også blive uploadet på hjemmesiden.
- Mad bliver på bestilling (TD) undersøger mulighederne.
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Påskeforberedelse:
- Palmesøndag 9. april kl. 10:00 – hvis vejret tillader foregår procession fra
gårdspladsen, ellers fra menighedssalen.
Efter højmessen ville byggeplads for Maria Monument blive velsignet.
Procession til byggeplads ifm. udgangssalmen.
Søstrene fra Åsebakken forsyner som sædvanligt menigheden med
buksbomgrene.
- Skærtorsdag 13. april kl. 17:00 (SL) søger selv efter 12 disciple.
- Fredag d. 14. april KORSVEJ kl. 14:00 og kl. 15.00: Korsets tilbedelse.
Kollekten til Det hellige Land indsamles langfredag.
De kristne i Det hellige Land er alvorligt trængt og har brug for vores solidaritet.
Pengene går til opretholdelsen af Kirkens aktiviteter i Det hellige Land.
- Lørdag d. 15. april l. 11.00 velsignelse af polsk påskemaden.
Kl. 22.00: PÅSKEVIGILIE afsluttes med agape-måltid hvor hver familie
medbringer en ret til fællesbord. Menighedsråd sørger drikkevarer.
(MD) kommer med bålplads fredag aften. (PJ & KH) sørger for indkøb af
drikkevarer. (TD) laver en tilmeldingsliste omkring agape-måltid som hænges på
opslagstavlen senest Palmesøndag.
- Påskesøndag d. 16. april: Kl. 11.00: Højmesse, efterfulgt af påskeægsjagt for
børnene. EBP & DN ”lægger” æggene, mens TD hjælper KH med jagten.
Pkt. 8 Aktivitetsgrupper – orientering fra koordinatorerne:
- Kirkekaffe: det står sløj til med frivillige til kaffebrygning. Der skal annonceres
hver søndag ifm. meddelelser
- Havegruppe: frivillige søges, især til havearbejdet den 22. april
- Rengøring: gruppe 4 består nu af Henrik, Olga og Delphine – vi søger fortsat
2-3 personer mere til gruppen!
Gruppe 5 bliver fortsat på indkaldelsesbasis ved de måneder med 5 uger:
næste gang er det den 29/4, og så 29/7, 30/9 og 30/12.
Pkt. 8 Særlige sager og evt.:
- Maria Monument & økonomi: det skal igen pointeres, at de godt
DKK 42.000,- er bidrager/indsamlinger. Det er altså IKKE et budgetteret beløb.
- Menighedsråd godkender projektkoordinators prisoverslag på udgifter for del 1 &
del 2 af byggeprojektet, og beder Frede Skou om at hensætte til projektet fra
regnskabsbudget differencen mellem prisoverslag og indsamlingsbeløb.
- Del 3 af byggeprojektet med etablering af rampe til handikap – et ønske/input
fra menigheden ville koste ca. DKK 60.000,- (SL) undersøger/fremlægger for
Bispekontoret om vi kan/må udføre denne fase samtidig med del 1 & 2.
Menigheden orienteres og der foretages indsamling for denne fase ved alle
kommende søndagsmesser.
Næste møde er planlagt til onsdag 3. maj 2017 kl. 18:30-21:00

