
REFERAT AF MENIGHEDSRÅDSMØDE, DEN 02. JUNI 2022 

 

1. Gregers holder ferie fra 4. juli til 23. juli. Der er fundet præster til at dække søndagsmesserne.  

2. Pinsen.  
Påskelyset skal flyttes tilbage pinsedag. Vievandet hældes på flasker. 2. Pinsedag flyttes Josef og Maria op til korset 
(kun for denne dag).  
 
3. ØM.  
Der er 35 tilmeldte i Kolding og 10 i Haderslev på nuværende tidspunkt. 
Der er købt 20 klapstole til at tage med. Vu kører op i bil med telt og borde og stiller op. VI tager kaffe med fra 
Kolding (Lisbeth).  
 
4. Kirkekaffe 
Det er gået godt, mange deltager. Vi fortsætter konceptet.  
 
5. Firmelse 
Undervisningen starter op den 25. juni. For nuværende er der ca. 20 tilmeldte til undervisning.  
 
6. Grill indkøb 
Flere tilbud er fundet. Men efterfølgende er der købt grill på genbrug, og den virker som den skal! 
Vi kigger efter havemøbler.  
 
7. Grill aften for menigheden 
Vi laver salater, køber drikkevarer og tænder op i grillen. Folk har selv kød med.  
Der arrangeres leg for børnene og quiz for de voksne.  
 
8. Info skabet.  
De gamle billeder skal udskiftes. Og info opdateres. Helle og Lisbeth vil arbejde videre med det.  
 
9. Brainstorming 
I processen fandt vi (menighedsrådet) 11 ting, der skal arbejdes videre med: 

- Voksenkatekese 
- Pilgrimsrejse Rom/Jerusalem 
- Menighedslokalet ”opdateres” (males, nye billeder mm.) 
- Statuer og el kontakter i kirken flyttes  
- Tabernakel i centrum bag alteret 
- Våbenhus området omorganiseres 
- Ens bænke/stole 
- Bænke på bagerste række flyttes  
- Velkomstområde gøres ”indbydende” 
- Divine Mercy 
- Mere tilbedelse 
- Bedre placering af knæpuder 

Helle og Lisbeth skriver indlæg om processen, der udsendes med nyhedsbrevet.  
 
10. Sidste møde før ferien? 
Det afholdes den 2. august. Der inviteres repræsentanter fra Caritas (Joan), skolebestyrelsen (Benedicte; Dragana 
sidder allerede i menighedsrådet), regnskab (Roza) og forsikringer (Erik S.) – de inviteres til spisning efter mødet.  
 
11. Lister over frivillige 
Filip laver frem over lister over lektorer og kommunionsuddelere 
 
12. Pastoralrådet, suppleant 
Filip er suppleant. 


