
Menighedsrådsmøde d. 7. november 2018 
Tilstede: Pastor Gregers Mærsk-Kristensen, Aleksandra Jensen, Maté Simon, Ly Thi Bui, Luc 
Tan Le og Leo Roed fra Kolding.  
 
Referent: Luc Tan Le  
 
1. Godkendelse af referat 
Referatet godkendt 
 
2. Godkendelse af dagorden 
Dagordenen godkendt, og der kom følgende tilføjelser.  
 
Maté: 1. Stillerum i kirken. Maté vil undersøge omkostninger til afskærmning af det bagerste 
rum i kirken med glasplader, så småbørn kan opholde sig der under messen.  
2. Guitar til koret. Der ønskes indkøb af guitar til koret. Men da der ikke er så lang tid til at 
Maté rejser hjem til Ungarn igen, vil vi afvente situationen.   
3. Onsdagsmesse. Messen flyttes til kl. 18:00, så der er bedre mulighed for at folk kan nå at 
komme i kirke efter arbejde.  
 
Alexandra: Drøftelse af messetid om søndagen. Messetiden kl. 14 er ikke altid optimal for den 
polske del af menigheden. Måske skal tiden rykkes til kl. 16:00? Eller at vi bytter med Kolding? 
Der vil sandsynligvis være behov for en ny afstemningsrunde, hvis vi skal have flyttet 
messetiden. 
 
Luc: Stemning af orgelet. Efter opfordring fra Ingrid er det mest hensigtsmæssigt at stemme 
orgelet i december måned frem for om sommeren, som det er nu.  
Vi venter til gulvarbejdet er færdig i kirken før vi får orgelet stemt i feb. 2019.   
 
3. Orientering fra sognepræsten 

A. Rod i ministerialbøger – rodet går langt tilbage i tiden, helt til 2. Verdenskrig. 
B. Udgifter til nye ministerialbøger – der skal indkøbes nye. 
C. Ansøgning til biskop om kordegnehjælp – pga. det kæmpemæssige 

oprydningsarbejde. 
D. Klokkeeftersyn – Gregers bestiller eftersyn ved samme firma som i Kolding 

 
4. Orientering fra formanden 
 
5. Orientering om Kirkedag i Haderslev den 18/11. Der skal arbejdes på at flere deltager i 
arrangementet. 
 
6. Indkøb af nyt lektionar til kalenderåret… 1100 kr. Gregers bestiller nye. 
 
7. Orientering om gulvprojektet. Start den 7. januar.  

A. Det bliver en kantet løsning i koret, da man ikke kan gøre fliserne runde, hvis 
de yderkanterne skal være sikret med metal. 

B. Træværket under bænkene og evt. Afhøvling. Ikke særligt heldigt. Alternativt 
kan det hele få en omgang grundrens og evt. lak. 

C. Gulvtæppet skal fjernes 
D. Træværk under alter skal fjernes 
E. Bænke skal flyttes og opmagasineres 
F. Menighedslokaler skal laves om til messerum. Alternativ mulighed er at låne 

en kirke fra Folkekirken til søndagsmesserne.  
G. Mobilisering af frivillige. Der er brug for mange til at rydde kirken, fjerne 

gulvtæppet, nedbrydning af kortet, rydde op i kælderen og garagen. Vi går i 
gang d. 27/12 og d. 28/7 med arbejdet.   



Maté vil sørge for at klinkegulvet bliver efterbehandlet, når det er lagt. 
 

8. Projekt Rosenkranshuset 
A. Minimumsprojekt – Køkken, lokale ved siden af køkken og gang 
B. Mellemprojekt - Køkken, lokale ved siden af køkken, gang og omdannelse af 

garage til møde lokale samt redskabsskur. 
C. Maxprojekt - Køkken, lokale ved siden af køkken, gang, omdannelse af garage 

til møde lokale samt redskabsskur, omfugning af ydermure, tjæretag tjekkes 
og uderstue, hvor der nu er terrasse. 

D. Bispedømmets godkendelse og afgiftsfritagelse mht. minimumsprojekt. 
E. Ansøgningen SE Vækstpulje Nyfors (sendt den 28/9) 
F. Ansøgning til Fionia Fonden (ansøgningsfrist den 23/11, 2018) 
G. Nordeafonden (Kultur: Ingen fast ansøgningsfrist.  Men behandling kan tage 

fire til seks måneder.)  
H. Ansøgning Mærsk Fonden (ansøgningsfrist vist nok 1/1) 
I. Andre Fonde 

 
9. Rosenkranshuset og garage 

A. Bordproblemet – alt for tunge, alt for mange, alt for store og skal slæbes frem 
og tilbage. Gregers har et ønske om at vi dropper det nuværende møblement og 
en gang anskaffer klapborde og –stole, så de er nemmere at flytte rundt med. 

 B. Garagen 
1. Hvem har råderet over den? 
2. Hvad skal der være plads til 
3. Hvordan og hvornår får vi gamle sofaer andet kørt på 
lodsepladsen? 

10. Eventuel julefest. Der arbejdes på en lille julesammenkomst søndag d. 9/12-18 efter 
messen, hvor hver familie kommer med en ret mad, hvad der svarer til antallet af deltager, til 
en fælles buffet. Drikkevare kan købes. Hver eneste person tager en lille gave til max 25kr. til 
pakkeleg. Sct. Nikolaus kommer selvfølgelig med godteposer til børnene.    
 
11. Orientering fra pastoralrådet ved Leo Roed.  
Leo orienterer fra et møde, der lige er blevet afholdt. Referatet fra mødet vedhæftes til 
orientering. 
 
12. Evt. 
 
 


