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Indkaldelse til menighedsrådsmøde
Tirsdag d. 10. maj 2022 kl. 18.50 i Kirkensgård
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

Dagsorden godkendt med tilføjelser til
Punkt 2 f. Årlig kontrol af MRs adgange
og rettigheder.
Punkt 3 møde med bedemand.
Og Punkt 10 b orientering fra
personalemødet den 5. maj
.

2

Meddelelser fra formanden
a) Invitation til festgudstjeneste 5. juni i
Aalborg domkirke.

a) I anledning af bispevielsen den 12.
december 2021. Der er kun plads til 1
person. Må selv melde sig til, hvis man
gerne vil være med.

b) Nordjysk indsamling til Ukraine

b) Folder om indsamling lægges i kirken.

c) Organisering af menighedsrådsmøder
Evt. ny skabelon til dagsorden

c) Melde aktivt ind i god tid, hvis man
ønsker at få et punkt med.
Beslutningspunkter, orienteringspunkter
og drøftelse meldes ind i forvejen.
Miriam behøver ikke være mødeleder
eller ordstyrer hver gang (kan godt gå på
tur). Eller vi har en ordstyrer, og
formanden leder mødet.
Peter er så indtil videre ordstyrer.
Relevante Bilag fra DAP sendes ud til
mødedeltagerne med dagsorden.
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d) Provstesyn 18. maj 2022

d) Kommer 10 fra fastlandet kl. 09.20.
De kører med Miriam ud og ser nyt
indkvarterings sted til afløserpræster,
mens vi kører til Østerby. Program på
DAP.
24 personer i alt.

e) Friluftsgudstjeneste 6. juni
(planlægning)

e) Mødes kl. 9.30 – Gudstj. Kl. 11. Borde
og stole v/Elmer – familiegudstjeneste.
Alle er velkommen. Anker står for
pandekager.
E-M laver kaffe mm. Kathrine og Miriam
kommer også.
Saftevand, mm. Kopper, tallerkener,
Musik/ lyd.
Altergang med druesaft og brød.

f) Årlig

f) Er foretaget.

kontrol af MRs adgange og
rettigheder

3

Præsten
Orientering fra møde med bedemand

Møde Birgitte, Eva og Heidi +Ann
Arbejdsgang udfærdiget. Evalueres efter
6 måneder.
Ingen streaming af konfirmationerne.
Eva deltager i Naturmøde i næse uge.
Møde om Syng solen Ned - forberedelse.

4

Kassereren
Orientering om opdatering af Kirke DV

5

Kirkeudvalgene
orientering

23. maj opsættes lyd”tapet” i
Kirkensgård, Store sal.

6

Præstegårdsudvalget

Træer fældes i indkørslen til Kirkensgård.
Og evt. også i haven. Måske først senere.
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Køkken, el-tilslutning skal flyttes, hvilket
gør arbejdet dyrere.

7

BUF– udvalget

8

Arrangementsudvalget

For dyre gaver til foreragsholdere,
udvalget er forstående.
En pose salt som de plejer.
21/8 el 4/9 sogneudflugt. Der skal være
Gudstjeneste i Byrum denne dag.

9

Koncertudvalget

10

Kontaktperson

Velbesøgt koncert 29. april.
Har planlagt Skt. Hans.

a) Rengøringshjælp Kirkensgård + kontor

Opslag på Facebook og i Læsø Posten.

b) Orientering fra personalemøde den 5.
maj.

b) tovholder for Syng Solen Ned:
Organist, kirkesanger + 1 medarbejder.
Lægge strukturen om måske – måske
ikke?
Én må have det overordnede overblik,
fordele opgaverne på de enkelte dage.
Ikke nødvendigvis selv deltage hver
gang.
Strengekoret kan deltage evt. en gang
hvert sted, første gang i Vesterø sidste
gang i Østerby. Bliver inviteret.
Et fint møde, kom langt.
Aftalt personalemøde den 21. juni, måske
med hjælp udefra.

37

Udsætter MR mødet fra den 21. juni.
MR møde ny dato 28. juni.
16. juni Distriktsforeningen. Tur i
Vendsyssel for alle.
Tilmelding
Se DAP.

11

Input fra medarbejderne

Data logger mangler i Østerby
Også i Byrum.
Miriam mfl. går med Birgitte ud og ser på
de fredede gravsteder på mandag.
(I relation til Provstesyn)

12

Redaktionsudvalget

Deadline på søndag.

13

PR-udvalget

14

Ansvar for flaget
St. Bededag 13. maj
Kristi Himmelfartsdag 26. maj
Pinsedag 5. juni
2. pinsedag 6. juni

Der vil ikke blive flaget ved de kirker,
der ikke har Gudstjeneste. Selv om det er
kirkelig flagdag.
Og hvor der er Gudstjeneste på kirkelige
flagdage, vil flaget blive taget ned af
personalet efter gudstjenesten.
Har givet flere problemer at skaffe
frivillige til at melde sig og klare
”Flagvagterne”.
Vil evaluere på det igen senere.

15

Eventuelt

Mødet slut kl.: 22.00

Staffelier.
Et medlem fra Menigheden vil gerne
donere Staffeli til Kirken til brug ved
begravelser/bisættelser.

Referat: Else-Marie Pedersen
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