Mødedato

Tirsdag 3. maj 2022 kl. 18:30 – 21:00 - møde nr. 3 (2022)

Mødested

Undervisningslokale 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)

Pkt. 1:

Orientering fra præsterne:
- p. Robertos pendling mellem sorgerne kører fortsat fint.
- p. Fabrizio holder et møde med SPUK den 8/5 efter messen.
- Der er 21 børn på 1. kommunionshold og forberedelser er i fuld gang til
fejring Kr. Himmelfartsdag den 26. maj.
- Firmelseshold er på 17 firmander som skal firmes søndag 5. juni kl. 16:00
- p. Fabrizio er bortrejst den 9/5 til og med 14/5, mens p. Roberto er væk den
27/5 til og med 31/5.

Pkt. 2:

Orientering fra formand
Drift & Vedligeholdelse:

-

Pkt. 3:
Pkt. 4:

- Låse i fløjdøre udskiftes. Vi har modtaget et tilbud som Preben arbejder
videre på.
- Preben og p. Fabrizio arbejder videre på den udendørspumpe til ydre fløjdør.
- Der er nu endelig styr på affaldsordningen. Kommunen ser på om
faktureringen har været korrekt.
Der er drøftet om fremskaffelse af en PAP-container. Tú har i skrivende
stund talt med kommunen, og en container til pap vil blive leveret i løbet af
en uge.
Sparepærer til belysningen – Tú undersøger mulighederne.
Modernisering af Skt. Pauls kirkes hjemmeside og pris tjek – p. Roberto
tjekker op med tidligere sognepræst p. Samuele for ejeskabsforhold.
Herefter vil Tú se på evt. alternative udbyder.
Fjernvarm til præstebolig – Preben undersøger muligheden.
Oprydning i SPU-lokale: p. Fabrizio tager fat i de mennesker som gerne vil
overtage nogle af de gamle stablestole som pt. befinder sig i lokalet. De skal
afhentes senest den 17/5 ellers ville de blive stillet ude til storskrald d. 18/5!
Skt. Pauls spejdergruppe vil gerne gøre brug af vores undervisningslokale,
mens der bygges en ny spejdehytte (intet tidshorisont pt.)
MR godkender anmodningen og de kan have lokalet hver onsdag aften i
tidsrummet 18:00-20:00.
Skole og kirke ejerforening: ingen bemærkninger.
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 med efterfølgende agapemåltid gik rigtigt godt. Ligeledes
påskeæggejagt den 17/4.
- Der er IKKE messe i kirken søndag 29. maj ifm Valfart til Vor Frue af
Åsebakken, men der er messe om lørdagen kl. 17:00

- Kirkekaffe i den kommende tid: Diana laver en ny liste.
- Tegninger til søndagsmessens emne: Kim & Henrik med hjælp fra p. Fabrizo.
- Vi ser på mulighed for evt. udendørs gudtjeneste ved Mariamonumentet, hvis
vejret tillader. Måske en oplagt ide ved fejring af Jomfru Marias optagelse i
himlen, som kan blive søndag 21/8 – mere herom.
- Vi kører Tú i stilling som sakristan, så vi har en back-up ved sygdom o.lign.
- Vi laver en seddel om transport muligheder til Åsebakken.
- SYNODAL RAPPORTEN er udformet. De ønskede forslag til de 3 emner vil
blive sat op i menighedssalen den 22/5 – mere herom ved søndagsmeddelelser.
Pkt. 6 Aktivitetsgrupper
- KÆK (Svenning og Bjørn) kører fint
- Rengøringskoordinator: Barbara ønsker ikke at fortsætte med rollen.
Mona vil fortsætte stå for indkøb af rengøringsprodukter.
- Græsklipperteamet søger nye deltagere – henvendelse til Preben (MR-formand)
- Blomstergruppen søger også nye medlemmer – henvendelse til Thuy
(MR-sekretær)
Næste møde er planlagt til 7 juni 2022 kl. 18:00

