
Menighedsrådsmøde d. 1. sep. 2016 
 

 

 

Tilstede: Pastor Gregers Mærsk-Kristensen, Hong Le, Agnieszka Rønne og Luc Tan Le 

 

Referent: Luc Tan Le 

 

 

 

 

Behandlede punkter på dagsorden: 

 

1. CR register 

Vi venter lige med at gå i gang med overgangen til det nye medlemssystem. Det kan 

være, at det er et arbejde, som sekretæren, Ly Thi Bui, vil tage sig af i fremtiden. 

 

2. Kirken har fået oprettet en ny hjemmeside vha. Leo fra Kolding 

Hjemmesiden hedder: www.sct-mariekirke.dk 

Luc vil tage sig af kalenderopdateringen på hjemmesiden. 

 

3. Kollekten – hvem tager sig af dette fremadrettet? 

Hong Le optæller og bogfører kollekten ugentligt, og fra kollekten afregnes udgifter til 

blomster, vikardækning, lys og havearbejde. 

Hong Le vil sætte pengene ind på kirkens konto en gang om måneden. 

 

4. Snerydning til vinter 

Luc spørger lejer, Toni Riis, om han er interesseret mod en modregning i huslejen. Toni 

skal også spørges om han vil køre skraldebeholderne ud til vejen. 

 

5. Indkøb af ny græsslåmaskine 

Der er ikke behov for køb af en ny maskine alligevel. Den gamle er blevet repareret.  

P. Gregers behøver ikke at spørge i kirken på søndag. 

Agnieszka behøver heller ikke at spørge sin mand.  

 

6. Eritreansk ortodoks menighed 

P. Gregers og Luc mødes med dem næste gang, de skal låne kirken og 

Rosenkranshuset. 

Regler for lån skal rettes til, og der skal ske en indskærpelse af rengøringen efter brug.      

 

7. Kirkekaffe 

Vi genindfører en månedlig kirkekaffe. Den første bliver afholdt d. 18/9-2016. 

Agnieszka vil sammen med nogle polske kvinder sørge for hjemmebagt kage til kaffen. 

P. Gregers vil komme med et oplæg. 

 

8. Firmandundervisningen 

17 mulige kandidater fra menigheden. 5 hjælpere (kateketer) fra menigheden har 

meldt sig. 

Der er givet grønt lys til indkøb af en Youcat til alle hjælperne. 

 

9. Renovering af præsteboligen 

Der er enighed om at der skal laves en gennemgående renovering af lejligheden med 

henblik på udlejning.  

En liste over, hvad der skal laves, udfærdiges og vedhæftes i separat fil. 

 

http://www.sct-mariekirke.dk/


10. Renovering af kontoret 

Der spørges i menigheden om nogen vil melde sig frivilligt til at hjælpe med at male 

vægge og loft samt lægning af nyt laminatgulv. 

 

11. Sakristiet  

Der er et ønske om at få udskiftet håndvasken til en større håndvask 

 

12. Gulvet i kirken 

Gulvtæppet i kirken trænger til at blive skiftet. 

Det undersøges hvad for en slags gulv, der er under tæpperne.   

 

13. Evt. 

P. Gregers efterlyser en computer til kontoret. Luc har spurgt i menigheden, og der er 

en som har en stationær, han gerne vil donere. Der arbejdes på at skaffe en skærm, et 

tastatur og en mus. 

 

Onsdagsmessen starter fra d. 21/9-2016. 

 

 

Næste møde er aftalt til ons. d. 12. okt. 2016 kl. 19:00. 


