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Indkaldelse til menighedsrådsmøde
Torsdag d. 12. april 2018 kl. 19.00 i Kirkensgaard
Dagsorden
Referat
Deltagere: Anker Juul Strøm, Bodil Kessler, Elmer Haaber, Lilli Jensen, Else-Marie Pedersen, Birgitte

Melchiorsen og Eva Bernhagen
Fraværende med afbud: Miriam Hansen.
Formandens initialer: BK

1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Meddelelser fra formanden
a) Informationsbrev til gravstedsindehavere

b) Provstesyn d. 15. maj

Dagsorden godkendt.

Skrivelsen er formuleret, skal udsendes
via e-boks.
Ikke mødepligt. Men det vil være godt, at
man er med ved den kirke, man er valgt
for.
Skal overveje, om nogle af de registrerede fredede gravminder skal afregistreres. Og om der skal nyregistreres gravminder.

c) Indsamlinger

Har forsømt to indsamlinger i foråret. Tager dem op på et senere tidspunkt, annonceres i næste kirkeblad i sensommeren.

d) Kirkebladet – mål, målgruppe, regler til re- I forbindelse med besøg fra Videbæk
daktionen
Trykkeri taler vi om mål, målgrupper
men også arbejdsfrihed til redaktionsudvalget.
Ikke de lange artikler, der skal kun blades
en gang i en artikel.
Og hvad kan vi nøjes med kun at have på
hjemmesiden og på facebook?
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Lynderup har tilbudt for kr. 3000.- at lave
en udgave i B5 format af næste blad som
en prøve til os, som vi må arbejde med.

Anmodning om gudstjeneste i Byrum Kirke
Det kan godt lade sig gøre.
den 29. juli kl. 10 i stedet for Østerby Kirke fra
vikarpræsten
Vesterø Kirke

Tidsplanen holder, Nationalmuseet regner med at være færdig ved udgangen af
august. Kirken kan nok være helt færdig i
begyndelsen af oktober.

3.

Kassereren

Ikke noget.

4.

Kirkeudvalgene
a) Nyt om alterkalken, Byrum kirke?

Har en aftale på Fyn, der kan lave den. Vi
skal bestemme, om den kun skal samles
eller have en bedre holdbar løsning. Vælger den store reparation.

5.

Præstegårdsudvalget

Terrassen er blevet renset på Kirkensgaard.

6.

Arrangementsudvalget

Foredrag næste torsdag om I P Jacobsen
med særligt henblik på romanen Niels
Lyhne.

7.

Koncertudvalget

Margit Nyrup indtrådt i koncertudvalget.
Kasper spillede en flot koncert i påsken.

8.

Præsten
a) Visionsmøde/menighedsmøde

Den 8. april blev der holdt
Menighedsmøde med ca. 20 besøgende i
Kirkensgård.
Laila Hørby deltog og genoptog arbejdet
fra et tidliger visionsmøde med
personalet og menighedsrådet. Mundede
ud i flere forslag og og gode ideer, som
vil kunne tages op på et tidspunkt.

36

Eva deltager i Naturmødet i Hirtshals den
24. til 26. maj. Og står for andagt den 25.
Gevinst til konkurrence under mødet, 2
overnatninger i Vesterø Præstegård.
Doneret af Menighedsrådet.
Praktikant hos præsten over sommeren til
Kirke med krop og sjæl.

9.

Kontaktpersonen

4 ansøgere til gravermedhjælperstillingen.
Medarbejdermøde næste onsdag. Hele
Menighedsrådet er inviteret. Én ud over
Kontaktpersonen skal være til stede, ellers ikke mødepligt.
Temadag for graverne 30. april i Hjørring.

10.

Kirkeværgerne

Ikke noget

11.

Redaktionsudvalget

Deadline til næste Kirkeblad 15. maj.
Møde 23. april kl. 9.00, MR + udvalget

12.

PR udvalget
Ikke noget.

13.

Ansvar for flaget
a) Revidering af flagregulativ for Læsø kirker

a) Flager kun på kirkelige flagdage.
Og flaglavet tager sig af de kirker,
der ikke har gudstjeneste.
Redigering udarbejdes.
27. april St. Bededag
Flag i Østerby og Vesterø (Bodil)
Kristi Himmelfartsdag, 10. maj
Flag i Østerby og Vesterø (Bodil)

14.

Eventuelt

BK til kulturrådsmøde på Kommunen.
Kulturkaravanen besøger Læsø i uge 21
(ugen efter pinse)
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Henvender sig for at få medarrangører på
Læsø.
Interessante emner for Menighedsrådet er
Korworkshops og Samtalekraft.
Kan også henvende sig til kulturrådet om
offentlig støtte til koncerter og andre kulturelle aktiviteter.

Referat Else-Marie Pedersen

