
 
 
 
 
Referat for menighedsrådsmøde den 17. januar, 2023  
 
 

1. Referater godkendt 
  

2. Dagsorden godkendt 
 

3. Gregers’ 60 års fødselsdag – Gregers inviterer alle i Sct. Michaels og Sankt Maria 
sogne til fødselsdag lørdag den 15. april. Menighedsrådet står for bookning af 
hallen og stiller menighedens lokaler og faciliteter til rådighed. Menighedsrådet står 
også som medarrangør sammen med Gregers.  
 

4. Andre gæster i huset. Den 22. januar deltager frimurerne (30 prs.) i messen og 
efterfølgende kirkekaffe. Kolding Kirkegårde lejer menighedssalen den 6. februar. 
Lisbeth efterlyser bedre organisering af rengøring inden/efter diverse 
arrangementer, så hun ikke alene står for det. Lisbeth taler med Hanne P. om 
mulighed for organisering/løsning på dette.  
 

5. Affaldssortering. Vi fortsætter i samme dur, men vi skal blive bedre til at sortere. 
Dragana sørger for, at få klargjort de sorte affaldsspande (skilte, poser mm.) til 
bedre sortering. Gregers tilmelder os ordningen, hvor man kan få hentet skrald og 
betale pr. ton.  
 

6. Den Synodale Vej. Der sendes en mail ud til medlemmerne af menigheden, så de 
hver især kan komme med inputs.  
 

7. Besøgsvenner. Lisbeth/Helle tager en snak med Hanne P. om, hvad der konkret 
skal ske.  
 

8. Bedet foran kirken. Helle tager en snak med Hanne P. (der senest har taget sig af 
dette bed) om, hvad der skal ske med bedet.  
 

9. Menighedsrådets visioner for Sct. Michaels Skole. Vi sætter os ind i, hvad man har 
af officielle dokumenter fra kirkens side omkring katolske skoler. Derefter tager vi en 
snak med vore to repræsentanter for skolen. Det er hhv. Dragana Budes og ny 
udpegede Botond Peter.  
 

10. Menighedstur. Vi arbejder på en tur til Rom den 5. – 10. februar 2024. 
Arbejdsgruppen består af Gregers, Helle, Dragana og Lisbeth Wilger 



 
11. Fastelavn. Hallen er booket. Vi mødes lørdag den 18/2 og stiller op. Man 

medbringer selv mad. Drikkevarer sælges.  
 

12. Bibelgruppe. Jakob Lund har forespurgt en sådan. Helle taler med Jakob, der 
gerne må stå for dette. Gregers har ikke mulighed for det.  
 

13. Æbletræ. Henrik skærer æbletræet til, og Helle beskærer magnolie træet.  
 

14. Bedeuge. Vi fortsætter med at deltage i denne og arbejder på at få flere med næste 
gang, denne afvikles.  
 

15. Bænkene, der blev flyttet sidste år – vi lader dem stå, som nu.  
 

16. Eventuelt. Tirsdag den 28. februar kommer P. Daniel Ebert (Det brune skapular) 
 

 
 
Kolding, den 12.03.2023 
 
 

 
 

 


