MØDEREFERAT FRA MENIGHEDSRÅD I SKT. PAULS KIRKE

Mødedato

Onsdag 13. april 2022 kl. 18:30 – 21:00 - møde nr. 2 (2022)

Mødested

Menighedssalen i Skt. Pauls Kirke

Deltagere

p. Fabrizio Milazzo (FM), p. Roberto Oliviero (RO), Preben Jensen (PJ),
Kim Ngoc Hoang (KH), Thuy H. Dinh (TD), Diana El-Naaman (DN), Tu
Nguyen (TN)

Afbud
Referent




Thuy Dinh (TD)

P. Fabrizio åbnede mødet med en bøn. Herefter velkommen til de nye
menighedsrådsmedlemmer.
Konstituering af menighedsrådet - ved simpel stemmeflerhed er Preben (PJ) valgt som
formand, Kim (KH) som næstformand, og Thuy (TD) som sekretær.
Udpegning af Pastoralrådsmedlem: Mary vil gerne fortsætte repræsentere Skt. Pauls
menighed og MR imødekom dette ønske.
Vi fik ved mødet 2 nye suppleanter til Pastoralrådet: Diana (DN) og Tu (TN)

Pkt. 1:

Orientering fra præsterne
- Synode møderne gik fint som planlagt med gode deltagelse
- Undervisningerne (1.kommunion & Firmelse) er tilbage til normal drift
- SPUK (Skt. Pauls Unge Katolikker) en ny forening i menigheden. Ungerne
skal for så vidt muligt inddrages i aktiviteter i hhv. Skt. Pauls Kirke og
landsdækkende via DUK (Danmarks Unge Katolikker www.duk.dk)
- P. Roberto pendler fortsat til Ringsted og Roskilde for at yde assistance i de
2 menigheder.

Pkt. 2:

Orientering fra formand
Drift & Vedligeholdelse:
- Låse i fløjdøre udskiftes. Tilbud forventes modtage efter Påske
- Dørpumpe i ydre fløjdør til menighedssalen skal skiftes hurtigst muligt, til
en udendørspumpe som skal kunne åbnes 180 grader.
- Der er ikke styr på affaldsordning for Skt. Pauls Kirke. Afventer endelig
svar herom fra Høje Taastrup Kommune.

Pkt. 3:

Skole og kirke ejerforening
- Inviterer de af Skt. Pauls kirke udpegede medlemmer skolebestyrelsen snart
muligt til et møde med MR.

Pkt. 4:

Økonomi
- Vi skal finde en ny revisor til kirkeregnskabet 2022 og det begynder allerede nu.
Sidder der en lille bogholder i menigheden, eller kender en som kan og har lyst
til at være os behjælpelig med opgaven så tag fat i Preben eller sognepræsten.

Pkt. 5:

Aktiviteter
- Påskevigilie 16/4 – Diana (DN) sørger for indkøb af drikkevarer til agapemåltid
- Påskeæggejagt 17/4 – Kim (KH) køber ind til jagten
- Valfart til Vor Frue af Åsebakken søndag 29. maj 2022

Pkt. 6

Aktivitetsgrupper
- KÆK (Svenning og Bjørn) kører fint
- Rengøringskoordinator: spørger Barbara om hun fortsat gerne ville, ligeledes
Mona for indkøb af rengøringsprodukter

Næste møde er planlagt til TIRSDAG 3. MAJ 2022 KL. 18:30

