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Indkaldelse til menighedsrådsmøde
Torsdag d. 14. juni 2018 kl. 19.00 i Kirkensgaard
Dagsorden
Referat
Deltagere: Anker Juul Strøm, Bodil Kessler, Elmer Haaber, Lilli Jensen, Miriam Hansen, Else-Marie Pedersen, Astrid Petersen og Eva Bernhagen
Formandens initialer: BK

1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Meddelelser fra formanden
a) Kommunens lokalplan 0.3
b) Hærværk-indsamlingsbøsse i Østerby
kirke brudt op

c) Distriktsforeningens sommertur 27.
juni, tilmelding
d) Udvidet kirkekaffe d. 24. juni (i anledning af markering af afløserpræsten
Kresten E. Christensens 50 års jubilæum for indsættelse som præst på
Læsø i 1968).
e) Orientering fra Landsforeningens årsmøde

Dagsordenen kan godkendes.

a) Har ikke nogen betydning for
Læsø Menighedsråd overhovedet.
b) Formoder ikke, der har været nogen penge i bøssen. Den bliver altid undersøgt inden en indsamling, og det havde der været for
nylig, hvorefter den blev tømt.
Sket mellem den 15. og den 25.
maj. Politianmeldt som hærværk.
Prøver at reparere den. Håber det
kan lykkes.
c) For MR medlemmer og ansatte
med ledsagere. BK deltager.
d) På grund af sygdom er det aflyst.
Der bliver almindelig kirkekaffe.

e) Bodil og Anker deltog.
Kernen i arbejdet er omkring vores Tro og ikke de administrative
opgaver. Fastholdelse af de unge,
et andet emne.
Kirken fremover. Henviser til rapporten Hvem bestemmer, der er
pixeludgaven. Hele rapporten på
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https://www.folkekirken.dk/aktuelt/nyheder/fri-eller-faelles-gudstjeneste. Sættes på dagsorden efter
sommeren.

3.

Kassereren

4.

Kirkeudvalgene
a) Udvendig kalkning af Østerby kirke
b) Opfølgning på provstesyn 2018

Husk at aflevere jeres bonner fra Brugserne.
a) Indhenter tilbud hos tre håndværkere på Læsø.
b) Møde med kirkeværgen for hver
af de tre kirker, prioriterer registreringerne. Den 2. juli kl. 14.15
c) Se om der er penge til at male
vinduer i Vesterø Kirke indvendigt.

5.

Præstegårdsudvalget

Taget er utæt i Vesterø Præstegård.
Vinduesrude er udskiftet i Kirkensgård

6.

Arrangementsudvalget

Sogneudflugt på søndag, kun 24 er tilmeldt i år.
Måske på tide at springe et år over næste
år.

7.

Koncertudvalget

Koncert med Pust.
Forårskoncert med skolen og musikskolen.

8.

Præsten
a) Orientering om konfirmationsdatoer
fremadrettet

b) Høstgudstjeneste 9. sept. hvor?

a) Enden bliver, at vi går tilbage til
de først udmeldte datoer i 2019 og
2020.
Men man må forberede sig på
ændringer fremadrettet.
b) Har aftalt med Hedvigs Hus lavet
at holde den der, eventuelt med
deltagelse derfra. Flyttes ved
dårligt vejr til Østerby Kirke.
Forårsgudstjenesten bliver på
Museumsgården.
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Handelsstandforeningen søger sponsorere
til julebelysning i Byrum. Vender tilbage
til det senere.
Kvinde Krop og Kirke i Byrum Kirke
onsdage. Godt besøgt de første gange.
9.

Kontaktpersonen

Ikke noget.

10.

Kirkeværgerne

Døren ved kapellet i Byrum faldet af. Reparation foretaget.

11.

Redaktionsudvalget

Kirkebladet sendt til trykning. Og der er
bestilt 10 eksemplarer.af prøvetryk i nyt
format.

12.

PR udvalget

Hjemmesiden opdateret og mere aktivitet
på Facebook

13.

Ansvar for flaget

Ikke noget

14.

Eventuelt

Ide om at tilbyde vanding i sommerperioden på gravsteder mod betaling. Efter ønske fra brugere.
Parkeringsbehov ved Lægehus, Plejehjem
og Kirkegård, kommunen er kontaktet.
Referat: Else-Marie Pedersen

