Menighedsmøde 7/6- 2015 i Sankt Katharina kirke
Man begyndte i kirken og sluttede af med frokost i præstegårdshaven.
Tilstede var 8 fra menigheden og 5 fra menighedsrådet
Formanden Rie Sørensen bød velkommen

Fortalte kort om kirkens funktion og økonomi.
Kirken bestyrer årligt en økonomi på ca. 4 millioner. Og pengene går primært til drift
af kirken, lønninger og vedligehold af bygningerne. I år og de næste 2 år har man et
af de største projekter for kirken i mange år.
Sankt Katharina kirke er ved at få en ansigtsløftning. Menighedsrådene har gennem
de sidste 10 år forsøgt at få sat en renovering i gang af kirkens tage. Det første der
var på tale var taget på tårnet og noget reparation af det store kobbertag. Den gang
blev det budgetteret med omkring en 350.000 kr. Siden da kom der flere
undersøgelser og Nationalmuseet har også været her flere gange med deres
bygningskyndige og det er endt ud i et projekt på ca. 9.000.000 kr. Der ansøgt om
penge til projektet op i systemet og i foråret 2015 blev det godkendt på stiftsplan og
i kirkeministeriet og man har derfor fået bevilliget et lån på 9.000.000 kr. For ikke så
længe siden fik man så tildelt 3.000.000 kr. fra kirkeminsteriets egen pulje til
kirkerenovering til det nye kobbertag. Så nu mangler man de sidste 6.000.000 kr.
Stor takt til kirkeudvalget Mette Bjerrum og Arne Gammelgaard, som sammen med
Arkitekt Henning Johansen har lagt mange timer i dette.
Spørgsmål fra menigheden om hvornår renoveringen er sat til at være færdig og det
kun arkitekt Henning Johansen der kan svare på, 2. etape begynder i august 2015 og
3 etape slutter af i efteråret 2016. Så der forventes det hele klar.
Et andet projekt der arbejdes med er på Assistens kirkegård. Kirkegårdsleder
Majanita Hansen er sammen med kirkegårdsudvalget i gang med at planlægge en
ændring af den nye kirkegård – Assistents. Det er den nederste fjerdedel, som skal
ændres til en slags naturkirkegård. Det skal endelig besluttes på næstkommende
menighedsrådsmøde – og man har set tegningerne og det ser rigtig spændende ud.
Der vil stadig være gravsteder på området, men det vil med tiden være sådan at
man føler, at man går ind i en ny have.
I kirkens aktivitetsudvalg arbejdes der stadig med at finde på interessante

arrangementer, som kan have menighedens interesse. Det er præsterne og nogle fra
menighedsrådet der beslutter hvad der skal være af aktiviteter. Man har de gængse
ting, Kyndelmisse, fastelavn, påske, pinse, høstgudstjeneste og halloween. Kirken
har stor succes med babysalmesang og man er i konstant dialog om hvordan man
fastholder og samtidig fornyer for folk i alle aldres interesse for guds ord og kirken.
Man forsøger at tænke nye tanker omkring koncerter og blandt andet bruge af vores
egne kræfter. Kirkens egne dygtige kirkesangere afholdt fornylig sammen med
organist Martin en rigtig fin koncert.
Ting der er sket i det forløbne år.
Kapellet er blevet renoveret. Nye vinduer, kalket og rengjort. Nye porte ud til
Kirkestræde.
Og så efter lang tids tovtrækkeri med provstiet, fik man endelig tilladelse til at fælde
det store bøgetræ bag ved kirken. Det var gået i råd og der var et stort hul i midten.
Da træet var fældet fandt man ud af at det var flere små træer der var vokset
sammen til et træ.
Der er ellers ikke de store vilde planer for 2015 udover tagrenoveringen. For 2016 er
søgt ekstra midler til styning af allétræerne på kirkegåden, de trænger voldsomt.
Det at sidde i menighedsråd er et slags job som ingen andre. Man er underlagt en
masse regler om hvad man må og ikke må. Man er arbejdsgiver for en masse
forskellige personalegrupper og det er på ingen måder et kedeligt hverv. Man
bruger mange frivillige timer på det – møder, mailkorrespondance og man forsøger
at være med der hvor tingene sker. Men man må også erkende, at man ikke kan det
hele.
I år er der sammensat en gruppe af frivillige, som har givet udtryk for at de gerne vil
give en hånd med i enten forberedelse eller gennemførelse af en aktivitet.
Og det er man meget glade for. Gruppen består af 6-7 personer og det kan være lige
fra at bage kage til en foredragsaften, pyntning af kirken til høstgudstjenesten til
planlægning og gennemførelse af halloween-aften med hvad der dertil hører.
Således opfattet.
Rie Sørensen

