
Referat menighedsråd møde tirsdag d. 12. oktober 2021 kl. 19.00 – 20:25 

Deltagere: p. Wieslaw, Paul Jørgensen, Carsten Sole, Jan Siekierski, Judyta Butkiewicz 

Ikke tilstede: Kasia Laursen (suppleant), Marcelo Mayorga, p. Piotr, p. Jacek, Reynaldo Puno 

1. Velkomst ved Jan og bøn ved p. Wieslaw 

2. Godkendelse af dagsorden 

- Godkendt 

3. Godkendelse af sidste referat 

- Godkendt 

4. Nyt fra sognets præster 

- Immaculata Søstrene fik indsamlet ca. kr. 50.000 i forbindelse med deres jubilæum, hvilket 

de er meget taknemmelig for. 

5. Orientering fra formanden 

- Intet nyt 

6. Ny medlemmer til Menighedsrådet, engelsk sproggruppe og suppleanter 

- P. Piotr opfordres til at finde ny kandidater fra en engelske sproggruppe 

7. Pavens verdens synode 

- Starter 10.10.2021 med messe i Peters kirken. Bispedømmet lancerer d. 17.10.2021. 

8. Udlån af lokaler til Sankt Annæ Skole 

- Der er opstået en misforståelse. Sankt Annæ Skole gerne låne og benytte lokaler ved kirken. 
Da kirkerummet er ved at få istandsat bænkene, ønsker kirken at der fremadrettet bliver 
passet ekstra godt på disse i fremtiden. 

9. Indsamling til Katolsk Menighedspleje 

- P. Wieslaw finder dato samt beløb for overførslen til næste møde. 

10. Opfølgning fra sidste møde 

a. Forslag til kandidater til Caritas, p. Wieslaw har nyt ved næste møde 

b. Slibning/sandblæsning kirkebænkene, 15 bænke er lavet færdige. 

c. Tagrende på kirkebygningen, budget kr. 70.000, deles med Fundrasing/Stiftet - 50/50 

d. Kloak - Afventer 

e. Møde med Kirkeværge, nyt ved næste møde 

f. Vedligeholdelses gruppemøde d. 26/10-2021 18:00-20:00 

 

11. Menighedskalender – kommende arrangementer inden næste møde 

- Biskop Kozons 70års fødselsdag, festmesse 17/11, Adventsfest 28/11, Julekoncert 11/12,  

- Senior Julefrokost 9/12, Provinsialen kommer 29/11 

12. Eventuelt 

- Punkter som ønskes gennemgået med Provinsialen fremsendes senest 23/11 til Jan 

13. Dato for næste møde – Medbring venligst jeres kalender 

- 30/11-2021 kl. 19:00 – Møde med Provinsialen 

- 18/1-2022 kl. 19:00 – Menighedsrådsmøde  

14. Afsluttende bøn og tak for et godt møde kl. 20:25 

 

 

 

 


