Indkaldelse til menighedsrådsmøde
Onsdag d. 15. maj 2019 kl. 19.00 i Kirkensgaard
Dagsorden
Deltagere: Bodil Kessler, Elmer Haaber, Anker Juul Strøm, Lilli Jensen, Miriam Hansen, Else-Marie
Pedersen, Eva Bernhagen og Birgitte Melchiorsen.
Formandens initialer: BK

Referat
1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Meddelelser fra formanden
a) Arbejdstilsynet

b) Synsdagen d. 4. juni

c) Menighedsmøde d. 16. juni

d) Nyt om Libanon-besøg

Dagsorden godkendt.

a) Besøg den 10. april. Havde et Straks
påbud angående én ikke sikret gravsten i
Lapidariet. Som der senere kom rykkere
på. Er nu sikret og dokumentation sendt
til Arbejdstilsynet.
b) Syn på kirkegårdene og i kirkerne.
Bodil laver et program for dagen og sender ud til os. Starter i Østerby kl. 08.00.
c) Efter Gudstjeneste i Byrum Kirke er
Menigheden inviteret i Kirkensgård til en
orientering.
Eventuelt få en person udefra til at lede
mødet.
Eva og Bodil udgør en arbejdsgruppe. Og
vi finder ud af bespisning.
d) Bodil og Elmer har været til informationsmøde. Læsø får besøg af en libanesisk
præst og en ung kvinde. De har endnu
ikke fået deres visum i orden. Kommer til
Læsø den 25. og 26. maj. 27. maj rejser
de herfra og skal til Aalborg og bl.a. besøge biskoppen.
Detaljeret program for besøget udfærdiges.

De skal inddrages i så meget som muligt
her hos os. Skal også se alle kirkerne.
Der skal laves program på engelsk til
dem.
Vi får meget at se til, da der også er friluftsgudstjeneste om søndagen på Museumsgården.
e) Distriktsforeningens sommertur 19.
juni

e) Har udsendt program. Det vil kræve en
overnatning at deltage for os.

3.

Kassereren

MobilePay
Sat i gang, der går 3 til 6 uger, inden vi
får det op at køre. Vil kunne bruges i forbindelse med kollekt, koncerter, filmkræs
og sogneaftener med betaling.

4.

Kirkeudvalgene

Der mangler foldere om Vesterø Kirke,
der er kun foldere om kalkmalerierne.
Den afsluttende rapport fra Nationalmuset er modtaget og vil sammen med regnskabet blive sendt til Kirkeministeriet inden månedens udgang, så støtten derfra
kan udbetales.
Ansøgning og plan over nyt plæneafsnit i
Vesterø bliver sendt til godkendelse i
Provstiet. Da der snart mangler urnegravsteder.
Kalkning i gang af Østerby Kirke.
Beslutter at prøve at lave en blomstereng
i plænegravsafsnittet i Østerby.

5.

Præstegårdsudvalget

6.

Arrangementsudvalget

Nyt lys i den store sal i Kirkensgård er sat
op. Nu mangler vi kun at få spots over
malerierne.

a) Sogneudflugt d. 18. aug.
7.

Koncertudvalget

8.

Præsten
a) Gudstjenesteplan

b) Friluftsgudstjenesten d. 26. maj

a) efter gudstjeneste i Byrum Kirke.
Syng Dansk dag torsdag den 7. november
i Vesterø Kirke.
Korkoncerterne i foråret har ikke været så
godt besøgt.
Forbereder forhandling om rockgudstjeneste senere på året.
11. juli kommer Kristian Lilholt i Byrum
Kirke
Marie Carmen Koppel vil komme den 17.
december på samme betingelser som
sidst.

a) Gennemgås
Da-Tysk gudstjeneste i Vesterø Kirke den
28.. august kl. 19.30.
MR bidrager med kr. 4000 kr til Henrik
Strøm til workshop, gudstjeneste mm. 30.
aug-1. sept og 6.-7. september.
Lørdag 16.15 kommer teltet til opstilling.
Der er rundvisning på Museumsgården
og vi får besøg af Sindal brasssband til
gudstjenesten, mens Kirkekoret og
Kasper er i Sindal og synger hos dem.
Bål med pandekager ved friluftsgudstjenesten i Anlægget den 10. juni. Vi skal
tage pander og bålfade med. Og hjælpes
ad med at bage.

9.

Kontaktpersonen
a) Status for ejendomshandel

a) Vesterø Præstegård er så godt som
handlet, men der er endnu ikke skrevet
under.

b) Præcisering af og regler for frivilligt bi- b) Giver man frivilligt tilbud om optræden i kirkens lokaler, bruger kirkens logo
drag (se referat af 15.01.2019)
og stiller en skål frem til frivillig betaling. Kan man ikke tage pengene med
hjem.

Men Menighedsrådet kan betale honorar
for optræden og tage entre.
Optrædende må komme med et udspil til
honorarets størrelse eller forslag til eventuelle andre muligheder.
10.

Kirkeværgerne

Teleslyngen i Byrum Kirke er ude af
funktion, der har været kortslutninger i
systemet.

11.

Redaktionsudvalget

Absolut deadline den 19. maj.
Der er overblik over indholdet og placering på siderne, så et nyt kirkeblad er undervejs.

12.

PR udvalget

13.

Ansvar for flaget
a) St. Bededag d. 17. maj

b) Kristi Himmelfart d. 30. maj

c) Pinsen d. 9. + 10. juni

a) Østerby: ned v/Asger
Vesterø: op og ned v/Bodil
Byrum: op v/Lilli og ned v/Else-Marie
b) Østerby: op og ned v/Elmer
Vesterø: op og ned v/Bodil
Byrum: ned v/Anette
c) 9/6: Østerby op og ned v/Elmer
Vesterø: ned v/Lilli
Byrum: op og ned v/Anker
10/6: Østerby op og ned v/Elmer
Vesterø: op og ned v/Lilli
Byrum: ned v/Else-Marie

14.

Eventuelt

Takkekort fra Guldbrudeparret Marianne
og Bjørn Johannsen for blomster.

Mødet sluttet kl.: 22.30
Referat: Else-Marie Pedersen

