Indkaldelse til menighedsrådsmøde
Torsdag d. 13. juni 2019 kl. 19.00 i Kirkensgaard

Dagsorden
BEMÆRK: Den lukkede del af menighedsrådsmødet er kl. 17.30 – 19.00
Punkt 15: Lukket møde: Status på arbejdsopgaver

Deltagere: Bodil Kessler, Elmer Haaber, Anker Juul Strøm,, Miriam Hansen , Else-Marie Pedersen
Birgitte Melchiorsen og Eva Bernhagen.
Fraværende: Lilli Jensen
Formandens initialer: BK

Referat
1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Meddelelser fra formanden
a) Dato for opfølgning af kirkesyn
b) Evaluering af Libanon-besøg

c) Finpudsning af menighedsmøde d. 16.
juni

Dagsorden godkendt.

a) Tirsdag den 25. juni kl. 15.00 i Garnspinderiet.
b) Invitation til evalueringseftermiddag
27. juni i Sindal. Stor opbakning fra MR
til besøget på Læsø. BK deltog i Folkekirkens Hus i Aalborg om mandagen,
hvor Læsø blev takket for gæstfriheden.
Libaneserne ønsker personlige kontakter
ikke penge fra os. Og det skal gro langsomt.
Vi skal nøje overveje om vi har kræfter
til arbejdet, for det kræver store ressourcer. Kan søge hjælp via Danmission til
venskabsarbejdet.
Hvor får man betalingen fra?
Kan eventuelt tage det med på Menighedsmødet på søndag.
c) Fremlægge kort om økonomien, hvad
vi elles har brugt tiden på og har lyst til at
gå i gang med,. Orientere om evt. Sommerkirke for børn.

Ellers har menigheden mulighed for at
komme med gode ideer og stille spørgsmål.
Sætter borde op søndag morgen kl. 9.00

3.

Kassereren

Intet at bemærke.

4.

Kirkeudvalgene

Har været ude ved alle kirker og kirkebygninger til syn.
Småting er udbedret ved Vesterø Kirke.

5.

Præstegårdsudvalget

Er midt i lejemålet af Kirkensgård til Lægehuset. 3. til 28. juli. Hvis tiden holder.

6.

Arrangementsudvalget

Intet at bemærke.

7.

Koncertudvalget

Sankt Hans Aften i Vesterø Kirke kl.
19.00.
3. juli Koncert i Byrum Kirke
Syng Dansk torsdag 24. oktober kl. 19.00
Planlægning i gang for både 2020 og -21

8.

Præsten
a) Evaluering af forårsgudstjeneste ved
Museumsgården

9.

Kontaktpersonen
a) Status for ejendomshandel inkl. Pr.
Skov

Blev måske lidt overskygget af
Libanonarrangementet.
Kun et MR medlem stillede op til
hjælpearbejdet. Ikke godt nok.
Påtænker at holde en pause med
Museumsgudstjenesterne. For stort et
arbejde.
Vil gerne der holdes gudstjeneste i
Poppelhaven igen. Det genoptages.
Møde med skolen. De er ikke interesseret
i samarbejde om Luciaoptog. Kan aftale
Minikonfirmander med lærerne evt. med
en anden betegnelse.
Konfirmanderne starter op 14. august i de
to første lektioner.

Status som sidst.
Vesterø Præstegård nok afsluttet til oktober.
Præstens Skov går efter planen

Holmelundsvej mangler, at vores købers
køber skal bankgodkendes. Men man er
stadig meget interesseret i at købe.
Forespørgsel vedrørende Præstens skov
fra en nabo om benyttelse af den del, der
ligger op til hans matrikel, må fortsætte.
Vi må holde os til den aktuelle skellinje.
Fra medarbejdermøde i formiddags:
100 Salmer med stor skrifttype vil koste
12.500 kr. for 60 stk.20 til hver kirke. Bestilles.
Overvejer at begynde at nedpakke og
tømme Vesterø Præstegård til opbevaring
i lokaler hos Anker til senere sortering.
Fredagsklubbens materialer tager de tre
damer i klubben sig af.
Bør lave noget socialt efterfølgende for
frivillige hjælpere ved større arrangementer med frivillig arbejdskraft.
Talte om onsdagskoncerter i sommer.
Skal finde ud af, om det kan arrangeres.

10.

Kirkeværgerne

Intet at bemærke

11.

Redaktionsudvalget

Nyt kirkeblad udkommer inden den 1.
juli.

12.

PR udvalget

Intet at bemærke

13.

Ansvar for flaget

Vi flager Valdemarsdag på lørdag i anledning af 800 års dagen.

14.

Eventuelt

Vil gerne have en almindelig julegudstjeneste i Østerby til juleaften i år i stedet
for børnegudstjeneste. Så det går på skift
mellem kirkerne.

Mødet slutter kl. 22.10

Referat: Else-Marie Pedersen

