
Referat af MR-møde 14. november 2022 
 

Tilstede: Nik Bredholt, Petter Becker-Jostes, Adam Schwarz, Frandina del Valle Olivo, 
Parminder Singh, Roch Rutondiye og sognepræst Marcos Romero Bernús 

 

Dagsorden: 
  
1) Godkendelse af dagsorden 

 

 Godkendt. 
 
2) Godkendelse af referat af møde den 10. oktober. 
  
Marcos bemærker, at det er bispekontoret, der er ansvarlig for streaming. 
 

Referater skal lægges ud bagerst i kirken. Referent skal sende referat til Rosa. Vi vil 
prøve at godkende referaterne samme aften. 
 

3) Valg af referent 

  
Petter er valgt. 
 
4) Sognepræsten orienterer  
  
Udstillingen om Ukraine er blevet taget ned. Til advent kommer Carlo Acutis’ 
udstilling om eukaristiske mirakler op inde i kirken og i menighedssalen. Ideen er at 
vi skifter hver tredje uge, der er cirka 30 i alt. 
 
5) Menighedsrådsformanden orienterer 

  
Nik har fået kritiske tilbagemeldinger om at udstillingen om Ukraine var politisk, 
men har svaret dem, at vi står inde for det. Vi har haft en ukrainsk menighed siden 
før krigen, og udstillingens budskab handler om fred, og ikke at russerne er onde.  
Menighedsrådet er enige. 
 
I forbindelse med kirkeskattekampagnen har nogle stykker allerede tilmeldt sig. 
Også i den spanske del af menigheden har nogle stykker tilmeldt sig. 
 



Johannes har fortalt Nik, at det efter at have kigget posteringerne igennem ser lidt 
bedre ud en frygtet. 
 
6) Information i menigheden. 
 
Vi mangler at afslutte debatten fra mødet den 10. oktober og tage beslutninger om 
næste skridt. 
  
Vi taler om, hvad vi gør med sognebladet.  Vi har fået ros fra et medlem af 
menigheden om at nyhedsbrev er en rigtig god ide. 
 
Vi nedsætter en gruppe, der går videre med idéen om at lave et årligt brev med 
vigtige begivenheder fra årets løb: Adam, Nik og Petter. Det skal siges under 
messen, at vi har brug for folks mailadresser til at sende nyhedsbrev, og at vi 
dropper det traditionelle blad. 
 
Vi venter med debatten om, hvordan vi kommunikerer med de unge. 
 
7) Status på Kirkeskattekampagne  
 
Se punkt 5. 
 
8) Eventuelt 

 


