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Referat af menighedsrådsmødet den 23. november 2016 .
Til stede : Pastor Marcos, Maria Alster, Anna Elzbieta Jørgensen, Ellen Margrethe Nelth, Ludwig von Malsen, John Munro
og Annelise Nielsen.
Punkt 1. Referatet blev godkendt i den reviderede udgave.
Punkt 2. Dagsordenen blev godkendt.
Punkt 3. Status på byggeriet:
Projektet er færdigt. Præsternes lejlighed på 1. sal er betalt. Vi mangler stadig at udskifte 4 vinduer og afventer et tilbud
på dette arbejde. Arbejdet blev finansieret af Helgas arv med 506.000 kr., bispekontoret med 220.000 kr. og 35.303 kr. fra
sognet. I alt kom det til at koste 761.303 kr.
Stueetagen kom til at koste 562.000 kr., der er lånt af bispekontoret . Vi kan afbetale det uden renter indtil nytår. Herefter skal det afbetales hvert kvartal med 5 procent i rente. Vi har 51.500 kr. på projektkontoen, der kan nedbringe gælden
inden nytår.
Harbo VVS vil installere bimålere i kælderen, så vi kan måle varmeforbruget separat i kirken, salen og skolen. Vi får en fast
arealgift fra skolen plus forbrug. Skolen har sin egen el måler i de lejede bygninger.
Punkt 4. Meddelelser fra p. Marcos:
P. Marcos har haft en god ferie i Spanien. Der købes en ny bil til p. Marcos. Sognet betaler 50.000 kr. til bilen, resten
betaler bispekontoret. De 50.000 kr. hentes via en konto, vi allerede har til bilkøb og ved salg af den nuværende bil. Den
nye bil må koste op til ca. 150.000 kr.
Punkt 5. Pastoralrådsmødet den 5. og 6. november.
Pastoralrådsmødet er et rådgivende organ for biskoppen. Det blev gjort klart for forsamlingen, at det er opgaven. Overskuddet på budgettet falder p.g.a. faldende tilskud fra tipsmidlerne og et mindre tilskud fra udlandet. Kirkeskatten bør
være 1 procent af indtægten hos de voksne medlemmer. Der er skepsis med hensyn til mobile-pay, fordi modtageren
betaler gebyret, der er ens for store og små indbetalinger. Gebyret kan derfor næsten æde et lille bidrag.
Biskoppen kom ind på det såkaldte enighedspapir, der er udformet af en række partier i folketinget som en direkte følge
af tv 2’s udsendelse om moskeernes forkyndelse i Danmark. Alle trosretninger udenfor folkekirken underlægges nogle
regler i den forbindelse. Nye forkyndere, der ikke allerede fungerer i Danmark, skal deltage i et obligatorisk kursus i
dansk familieret, frihed og folkestyre. Som afslutning på kurset skal en præst for at få vielsesmyndighed underskrive en
løfteerklæring om, at han vil overholde dansk lovgivning. Synspunkter, der strider mod lovgivningen som i f.eks. abort,
homoseksuelle ægteskaber og kvindelige præster, må ikke omtales fra prædikestolen. Hvis ikke man underskriver og
lover at overholde det, kan man ikke få opholdstilladelse. Hvis kirken ikke lever op til disse bestemmelser, kan den miste
sin stilling som anerkendt trossamfund og dermed diverse tilskud og vielsesmyndighed.
Kirken er ved at ombygge Jesu Hjerte kirkes bygninger til et nyt Jesu Hjerte Centrum for den katolske kirke i Danmark.
Der bliver en bolig til biskoppen og generalvikaren. Desuden skal der være et kommunitet for franciskanere, mødefaciliteter, et lokale til Caritas og menighedslokaler til Jesu Hjerte sogn.
Valgstyrelse og valgvedtægter ændres, så de passer til den nye sognestruktur.
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Man talte om kirkens nye Danmarkskort, hvis formål var at fremtidssikre kirken. Der blev gjort opmærksom på, at Nakskov kirke sandsynligvis bliver solgt til Steno skolen, der ligger ved siden af kirken. Kirken kan benyttes af menigheden
til messe to gange om måneden og til bryllupper og begravelser. Maribo menighed beholder sin kirke. Valget blev foretaget på grund af aldersfordeling og størrelsen af de to menigheder, da der bor flest aktive katolikker omkring Maribo.
Der kommet en ordning for Thisted og Lemvig sogne, medens skæbnen for Kalundborg ikke er afklaret endnu.
Regnskabskurset var ikkefærdigbehandlet i FU. Simon Gedde vil hjælpe med regnskabet i vores kirke, da han har
erfaring med det i forvejen. Man regner med at afholde et kursus t kursus for menighedsråd efter valget til det nye
menighedsrådet. Det vil løbe af stablen i 2018.
Der var en debat om de frivillige i sognet, der var et forslag om, at man skal betale folk for de mere tidskrævende opgaver. Der blev også talt om det sociale arbejde i sognene. Eva Vinter og Maria Truelsen arbejder videre med emnet.
Punkt 6. I vores kirke har kampagnesedlerne om flere frivillige givet flere hænder til havearbejdet. Vi mangler flere
hænder til det anstrengende arbejde med rengøring af kirke og menighedssal i skoleferier. Henning og Brenda kan ikke
blive ved med at stå alene med det arbejde.
Koret har ikke fået nye medlemmer og lukker derfor sandsynligvis med årets udgang. Det kniber også med frivillige til
at stå for kirkekaffen efter messen, så her må vi måske indskrænke kirkekaffen til en gang om måneden.
Skattekampagnen har resulteret i en merindtægt på 46.000 kr. i indbetalt kirkeskat i forhold til samme tidspunkt i 2015.
Vi mangler stadig at få set på det store træ i haven, der skal beskæres eller fældes. Der arbejdes på at finde en håndværker til at se på de løse klinker i kirkegulvet. Bispekontoret har ikke henvendt sig angående det hældende gulv i
nordre sideskib.
Til de ønsker om renovering, vi omtalte ved sidste møde ønsker vi også at våbenhuset får en opfriskning.
I december har vi salg af æbleskiver og lotto. Maria køber æbleskiver til den første søndag i advent, hvem varmer dem?
Grethe og Janus står for lotteriet den første søndag i advent. Vi mangler hænder til den 2. og 3. søndag i advent, medens
Anna og Ludwig har meldt sig til den 4. søndag.
Punkt 7. Onsdag den 14. december har MR julefrokost. Vi tager følgende med til frokosten: Silvia deltager som vores
repræsentant i børnehavens bestyrelse og Annette Brødsgaard deltager som vores repræsentant i skolens bestyrelse.
Referent : Annelise Nielsen
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