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Indkaldelse til menighedsrådsmøde
Tirsdag d. 2. marts 2021 kl. 19.00 i Kirkensgård
Lukket møde kl. 21.00
Dagsorden
Deltagere: Miriam Hansen, Elmer Haaber, Ann Rytter, Kathrine Kranker, Anker Juul Strøm, Peter
Pedersen, Else-Marie Pedersen, Eva Bernhagen, Birgitte Melchjorsen.
Formandens initialer: MH

Referat
1

Godkendelse af dagsorden

2

Meddelelser fra formanden:
A) Dato for flytning af indbo fra Vesterø
Præstebolig
B) Kærmindevej 3 (Hvad skal der laves?)

Dagsorden godkendt. Med tilføjelse til
punkt 2 om bolig til afløserpræster.

A Lørdag den 6. marts kl. 09.00
Og fredag den 26. marts kl. 09.00
B. Påtænker indretning til kontor for
Præst og Kordegn.
Gulvet bør lakeres. Aflukning fra køkkenet til havestuen.
Måske fælles kontor i stuen og evt. have
et arkivrum.
Grethe kan have et nærlager her og beholde fjernlager på loftet. Må prøve at
udregne en pris.
Får tæpperne ud fra de to rum og kigger
på gulvet i havestuen. Må få en pris og
finde ud af, hvad vi kan gå i gang med.
35.000 kr.?

C) Indsamling Folkekirkens Nødhjælp

C. Indsamling på sædvanlig vis, men vi
indbetaler beløbet til en til lejligheden
oprettet konto med registrering fra vores
sogn. Skriver til Grethe om at lægge ud
på facebook og hjemmeside.

D) Skilte Byrum kirke (dige)

D. Forslag til skiltene vedtaget.
Bestiller skilte til at placere ved diget.
.
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E) Status for afløserpræster

3

Præsten
A) Gudstjenester fremadrettet (påske)

Mangler endnu helt at afslutte nogle uger
i 2021. 26-28-29-30 samt 50 og 52, men
de er bestilt og registreret til os.

A) Som de øvrige gange indtil videre.
Gudstjeneste i Byrum Kirke med corona
begrænsninger og streaming
Skærtorsdag kl.16.30
Langfredag Kl. 10.00
Påskedag Kl. 10.00
2. Påskedag Kl. 11.00
Eva taler med Plejehjemmet angående
gudstjeneste i påsken.
24. marts påskevandring med skolen i
hold og corona venlig udgave.

B Friluftsvielser

4

5

Kassereren
A) Dato for gennemgang og
Godkendelse af regnskab 2020

Kirkeudvalgene
A) Vildthegn Vesterø kirke

B) Nedlæggelse af gravsteder i afd. B i Byrum.

B Skal vi sørge for betjening (opstilling,
lyd mm) i den forbindelse?
Kan hjælpe med det, men mod betaling.

Marianne Aune regnskabsfører fra Provstiet, kommer herover fredag den 12.
marts og vi mødes kl. 9.30. Regner med,
gennemgangen varer ca. et par timer. Spiser frokost bagefter.
Der er mødepligt til regnskabsgennemgangen og godkendelsen. Ved evt. fravær
meldes afbud i god tid, da stedfortræder
skal indkaldes.
Men vil gerne vide, hvem der kan deltage
i frokosten sammen med Marianne, som
vil svare på eventuelle spørgsmål bagefter og bliver til færgeafgang kl. 15.

Har igen været klager over rådyr.
Skal søge Provstiudvalget om at få lov at
sætte hegn op, hvilket vi gør nu.
B) Foregår først om nogle år, stenene
kan, hvis det er muligt, flyttes ud i
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plænen, hvis man ønsker det, det vil koste
et engangsbeløb til pasning.
Teleslyngen i Vesterø Kirke virkede ikke
forleden. Karsten har fået besked og ordner det.
6

Præstegårdsudvalget
Utætte ældre toiletter i Præsteboligen Kirkens- Skal skiftes ud.
gård.
Karsten har indhentet tilbud.

7

Arrangementsudvalget

8

Koncertudvalget

9

Kontaktpersonen
A) Ny medarbejder

10

Kirkeværgerne
.

11

Redaktionsudvalget
A) Info om kirkeblad

12

PR-udvalget

Ny gravermedhjælper ansat fra 15. marts.

Kirkebladet er på vej ud nu.
Elmer har forhørt sig om evt. at flytte til
et andet trykkeri, da det nuværende er
blevet dyrere og dyrere.
Det bliver der arbejdet videre med.
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13

Ansvar for flaget
Påsken

Byrum:
Skærtorsdag – op – v/Anker
Langfredag – ned - v/Anker
Påskedag – ned – v/Else-Marie
2. Påskedag – ned – v/Else-Marie
Østerby: både op og ned
Elmer laver aftaler
Vesterø: både op og ned
Ann og Kathrine aftaler indbyrdes.

14

Eventuelt

Henvendelse om fældning af træer på Byrum Kirkegård tages op på næste møde.
Elmer foreslår, vi fremover holder en kort
andagt ved mødets start eller synger, når
det igen er muligt. Og vi slutter mødet
med at bede Fadervor.
Hvilket vi gjorde i dag.

Mødet slutter kl. 22.15

Referat Else-Marie Pedersen

