Sct. Catharinæ Sogns Menighedsrådsmøde
Onsdag den 20. april 2016
Processionsomgangen ved Kannikegården
Kl. 18.30 - 21.00

1.Godkendelse af dagsorden og referat fra den 29. marts 2016
Godkendt.
2. Sogneaften den 14. september kl. 19-21
Anja Loren: foredrag om Heksebørn.
Der planlægges evt. fællesspisning kl. 18 før foredraget.
3. Mødested for tirsdagsklubben
Tirsdagsklubben er flyttet til Fritidscentret. Vi bliver
der indtil videre.
4. Leander udstilling
Udstilling af ikoner er besluttet til åbning den 22. maj.
Grete tager kontakt til Leander vedr. forsikring og
pasning af ikonerne. Menighedsrådet er vært ved kaffe,
og åbning af udstillingen er i forbindelse med søndagens
gudstjeneste som er en aftensgudstjeneste.
5. Ikon fra Farup
Ragna Weidinger fra Farup, som har udstillet i forbindelse
med kulturnatten, har spurgt om Sct. Catarinae kirke er
interesseret i at få en ikon foræret. Menighedsrådet
beslutter at vi på nuværende tidspunkt vil takke nej.

6. Toilet og møde onsdag den 13. april
Der har været møde med Kongelig Bygningsarkitekt
Gunilla Rønnow og Biskoppen. Det besluttes at gå videre
med et forslag til et toilet, dér hvor cyklerne er placeret.
Der skal i så fald brydes hul i muret. Vores arkitekt
udarbejder tegningerne, og ansøgning sendes videre.
Der er møde i Klosterbestyrelsen den 12. september.
Menighedsrådet sender en forespørgsel vedr. køb af
klosterladen til sognegård. Det vil muligvis være lettere
at få fondsmidler til en bestående bygning.
7. Kirkeblad
Bladet er meget smukt, får meget ros. Det besluttes at
det nuværende kirkebladet skal udkomme som et
årsskrift i sidste kvartal, og at der derudover skal
udkomme flyers/folder i årets første tre kvartalet, der
husstandsomdeles fortsat. På grund af det forestående
valg i år, udkommer årsskriftet i august.
Udvalgsformændene skriver et indlæg.
8. Præstegården
Referat udsendt tidligere. Der arbejdes videre med
forslaget. Næste møde den 27. maj.
9. Siden sidst
Tilbud om at skænke en træskål, der skulle stamme fra
den første Sct. Catarinae kirke.
Vi har fået penge fra Logen til højskolesangbøger. De
uddeles den 12. maj kl. 16. Grete og Anne Margrethe
deltager.
Personalesituationen vedr. kirketjenerafløsere drøftet.

10. Orientering fra udvalgene
Øk
Der er økonomi til renovering af kirkebænke i år.
Kirkeudvalg
Der er ønske om gulvbelægning ved orglet.
Lysestager på bænkene.
Nye salmenumre.
De 80.000 der var afsat til møbler i konfirmandstuen kan
bruges til ovenstående.
Præstegårdsudvalg
intet
Aktivitet
Der indkaldes snarest til møde.
Kirkegård
Fællesmøde for kirkegården den 19. maj.
Koncert
Sommerkoncerterne er planlagt.
St. Annae Pigekor og Konservatoriets Pigekor
To eksamenskoncerter i maj måned.
Sognegård
intet
Personale
intet
Lokal kirkeudvikling

intet
10. Eventuelt
Kirkesyn, der indkaldes senere.
Simon og familie siger tak for barselsgade.

sekr.
Anne Margrethe Lindholdt

