
 
Menighedsrådsmøde d. 14. juni 2017  

 

Tilstede: Pastor Gregers Mærsk-Kristensen, Ly Thi Bui og Luc Tan Le. Særligt indkaldt til mødet 

er Maté   

  

Referent: Luc Tan Le  

 

Punkter på dagsorden:  

1. Gennemgang og godkendelse af mødereferat fra feb. 2017 

2. Status ombygning af præsteboligen. 

Det er hele er færdig og afsluttet og der er flyttet lejere ind i lejligheden fra d. 15. Maj 

2017. Huslejen er sat til 6500 kr. om måneden og 500 kr. i acconto varme.  

De samlede renoveringsudgifter blev på knap 400.000 kr. og heraf har vi fået 

finansieret de 350.000 kr. af bispedømmet med et 20-årigt lån. 

3. Bryllup d. 1. juli 2017. 

Et ægtepar fra Esbjerg låner kirken til brylluppet og Gregers skriver til dem med 

praktiske info. omkring kirken 

4. Rosenkranshuset 

En gang når vi får flere midler foreslår Gregers, at Rosenkranshuset bliver renoveret så 

vi får et større køkken. Tanken er at køkken og menighedslokalet bliver sammensmeltet 

med hinanden.  

5. Indkøb af kirkesølv til kirken 

Der arrangeres en tur til Krakow med menighedsrådet i Kolding til efteråret, hvor der 

købes ting ind til kirken, som mangler. Rejseudgiften betales selv af deltagerne. 

Der udfærdiges en liste med de ting som mangler. 

6. Lås på en af lågerne 

Luc sørger for, at der kommer en særlig lås på en af lågerne, så kirkesølvet kan blive 

låst inde. Der skal laves en hylde i skabet, og en frivillig fra menigheden involveres til 

dette arbejde.         

7. Kirkegulvet skal udskiftes 

Der laves en særlig indsamling til at udskifte kirkegulvet. Bispedømmet har givet 

skattefrihed til et beløb på ca. 80.000 kr. til dette formål.  

Gregers laver indsamlingssedler til dette formål. 

Vi går i gang, når der er indsamlet et rimeligt beløb. 

Maté har målt op i kirken. Der er cirka 35 kvadratmeter ved kirkekoret og omkring 50 

kvadratmeter i mellemgangene i kirken. 



8. Døbefond 

Der mangler en ordentlig skål til døbefonden. Ly køber en til 699 kr. hos en lokal 

guldsmed. 

9. Kirken skal dagligt have åbent fra kl. 14 – 16 

Luc laver en A3 med åbningstiden og lejeren har indvilget i at sørge for at kirken holdes 

åbent i nævnte tidsrum 

 

Næste menighedsrådsmøde ons. D. 23. Aug. 2017 kl. 17:30 


