MØDEREFERAT FOR MENIGHEDSRÅD I SKT. PAULS KIRKE

MR-møde nr. 9
Mødedato

Onsdag 6. oktober 2017 kl. 18:30 – 21:00

Mødested

SPU-mødelokale i Skt. Pauls Kirke

Deltagere

P. Samuele Lando (SL), Preben Jensen (PJ), Kim Hoang (KH), Elsbieta
Barbara Potrykus (EBP)

Afbud

Mona Nasri (MN) Thuy Dinh (TD), Diana Naaman (DN) P. Roberto (RO),

Referent

P. Samuele (SL)

Pkt. 1 & 2: Dagens evangelium (SL) & velkommen
Pkt. 3: Pkt. 3: Kostituering af rådet
- Mien Dang har valgt at stoppe i menighedsrådet pga. personlige årsager.
Preben overtager formands opgaver indtil næste møde i november.
Første suppleant, Joseph Ngoc Lam Ngo, indkaldes til mødet i november.
Pkt. 4: Opfølgning af sidste referat (nr. 8)
- Takkefesten og høstfesten gik godt.
Under Høstfesten har vi indsamlet 6.500 kr. i auktion som går til SPU.
Tak til alle, der har bidraget til det!
Pkt. 5: Ejerforenings aftale mellem Kirken og Skolen:
- Vi venter på Advokaten tilretter aftalen.
Pkt. 6: Vedligeholdelse:
- Vinduesreparationen ved pulpitur og begge tagreparationer, ved pulpitur og ved
våbenhuset, er færdige. Faktura fremsendes til Bispekontoret, som efter aftalen
vil betale 2/3 delen
- Vandpumpen i kælderen bør udskiftes.
- Der skal ryddes op i kælderen, i depotet og i redskabsskuret.
- Havedag er den 4. november. Færdiggørelse på jordarbejdet i forbindelsen med
Maria Monumentet skal sættes i gang.
- Preben undersøger prisen på en hækkeklipper og nogle nye bladrivere.

Pkt. 7: Brug af vores fælles mailboks.
- E-mails besvares kun efter det første kommende menighedsrådsmøde.
- Al henvendelse til P. Samuele og P. Roberto skal forgå på præsternes egne mails
adresser.

MØDEREFERAT FOR MENIGHEDSRÅD I SKT. PAULS KIRKE

Pkt. 8: Spørgsmål fra pastoralrådet:
Hvordan forestiller vi os at vores sogn ser ud om 10 år på vigtige områder, som f. eks. vækst,
præstebetjening, økonomi, frivillige, katekese, administration og ledelse?
- P. Samuele sender flg. svar til Bispekontoret.
- i Skt. Pauls Kirken i Høje-Taastrup har vi nu ca. 2000 mdl., hvilket betyder at de
sidste fem år er antal af medlemmerne steget 10 % ca.
Selv om vi kan mærke, at vi kunne ønske flere medhjælpere, har vi dog folk,
der tager sig af de forskellige praktiske opgaver, bland andet 7 kateketer, der
underviser børn til 1. kommunion og firmelse.
I de sidste fem år har vi haft 105 børn, der blev døbte, og 234 der modtog 1.
kommunion eller firmelse.
Vi har også 12 unge /små ministranter og en lokal forening for de unge (SPU),
som nu kører igen.
I Skt. Pauls Skolen er antal af katolikkerne fordoblet. Udover disse præmisser,
håber vi på at det vil fortsætte på den måde i fremtiden, med Guds hjælp og
velsignelse.
Pkt. 9: Orientering fra koordinatorerne:
- Rengøring: nogle fra menighedsråd gjorde rent i den femte uge, og kan
fortsætte med det indtil videre.
- Kirkekaffe: de søndage, hvor der ikke er nogle der står for det, så er kirkekaffe
aflyst.

Næste møde er planlagt til onsdag 1. november kl. 18:30-21:00

------------------------------------------------ o0o ---------------------------------------------------Referat godkendt
11. oktober 2017
P. Samuele Lando

