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Indkaldelse til menighedsrådsmøde
Mandag d. 14. februar 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 a) og b) i pkt. 3.
Samt lukket dagsorden med punkt 16

2

Meddelelser fra formanden
a) Indkvartering af afløserpræster 2023

a) Er blevet tilbudt Anitas hus hele
2023.Venter på et pristilbud. Tager det op
igen næste gang.

b) Forespørgsel fra lægehuset om handi- b) Hvis det kun drejer sig om 1 plads for
cap parkering foran Byrum kirke (langs både Lægehuset og Kirken, så er vi med.
diget).
Miriam og Elmer mødes tirsdag kl. 15
med kommunen og regionen.
c) Syng solen ned

c) Personalet er meget interesseret. Karsten Neve Petersen vil gerne hjælpe med
til opsætningen. Udstyret opbevares samlet på Kirkensgård. Holder det i 6 uger
hen over sommeren.

d) Folkekirkens Nødhjælp Landsindsamling

d)Reklamerer for indsamlere i kirken på
søndag og de næste søndage. Sørger for
forplejning til indsamlerne. Starter efter
gudstjenesten kl. 11, den 13. marts. Torbjørn er tovholder.

e) Køb af Højskolesangbøger.

e) Indkøber 30 stk. nu +5 med stor skrift.
Får Kasper til at bestille.

f) Telefonsvarer/omstilling

f) Peter har talt med telefonselskabet, der
er flere muligheder. Eva og Peter bør
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aftale hvad, vi har brug for. Om vi har
brug for noget andet end det, vi har.

3

Præsten
Ændringer i gudstjenesteplanen
Er godkendt.
a) Det drejer sig om Skærtorsdag, torsdag
d. 14. april, hvor vi ønsker at fejre
gudstjeneste kl. 16 i stedet for 16.30.
Anden Påskedag, mandag d. 18. april,
var der stemning for gudstjeneste kl.
11.00 i Byrum kirke, hvor temaet er
”Syng påsken ud” og Strengekoret
samt plejehjemsboere inviteres. Der
var også stemning for Friluftsgudstjeneste anden Pinsedag, mandag d. 6.
juni kl. 11.00 i Anlægget ved Byrum
kirke med bål og pandekager. Der er
planlagt Kirke i børnehøjde torsdag d.
17. februar kl. 17.00 med Valentinstema i Byrum. Børnegudstjeneste, lørdag d. 23. april kl. 10.00 i Vesterø
kirke med dåb. Kirke i Børnehøjde
torsdag d. 16. juni kl. 17.00 med grill
ved Kirkensgaard.
Håber, I er med på det. Det er lagt i
Brandsoft kalenderen.
Vi har en masse godt i vente
b) Det drejer sig om en studietur til Libanon for folk på Læsø, hvor vi besøger
Lindas skole i Beirut, i samarbejde
med Danmission samt evt. andre foreninger her på øen. Turen er med henblik på at få en fast kontakt til Lindas
skole og evt. en kirke i Libanon. Det
kunne være godt at høre jeres holdning
til dette. Vi (Bodil, Torbjørn og jeg, der
er i arbejdsgruppen) tænker, at kirken
skulle være initiativtager til turen, og at
vi også kunne henvende os til skolen
og Folkeuniversitetet for at finde mulige deltagere, samt skabe et udkomme
af turen.
c)
c) Vibeke Rollskov har spurgt om at
kunne bruge Kirken.
Også lave workshops under kunstfestivalen

b) For alle, der har interesse i Libanon.
Skal kunne holde kontakten ved lige med
skolen bagefter og fortælle om, hvad vi
får ud af det.
Uvist, hvornår det er muligt at rejse derned.
Må have Danmission med i projektet og
aftale flere andre besøg.
Skal undersøge hvad vi/man er interesseret i at lære noget om i Libanon.
Må gerne gå i gang med at undersøge
mulighederne for at lave en rejse.

c) Skal betale for det som andre brugere.
Hvis der opkræves betaling af deltagere.
Hvis der er fri adgang. Kan det gøres én
gang.
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Konfirmanderne skal til Abildgårdskirken
i Frederikshavn på onsdag.

4

Kassereren
a) 4 marts kl. 14 i Kirkensgård gennemgang af Årsregnskab 2021. Marianne
Aune deltager.

Gennemgår sammen med Marianne og
godkender på næste MR møde den 15.
marts.
Indkalder suppleant for Kathrine. Da
godkendelsen skal ske af et fuldtalligt
MR.

5

Kirkeudvalgene
a) Igangværende arbejder i Byrum kirke

Kirkedigerne er blevet repareret.
Understryginger af taget i Byrum i gang
mangler binderne. Et vindue skal kittes
fast, når der er en mulighed for at komme
derop.
Varmen fungerer i Vesterø Kirke nu.
Kapellet i Byrum er netpudset
Skal males.
Hestestalden i Vesterø netpudses af Stig.

6

7

Præstegårdsudvalget
a) Akustikpaneler store sal Kirkensgård,
mail fra Kathrine 28/1

Skal have noget sat op, men hvad?
Finder ud af hvordan, det skal være og
bestiller til opsætning.

BUF– udvalget
Dropper noget af det i år.
a) Eval. Børnefest i kirken i sommerferien, Grethe Kan lave lidt af det, hun har mest
mail fra Grethe H 18/1
lyst til. Så hun også kan få afholdt sin
ferie.
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8

Arrangementsudvalget

Sogneftermiddag på plejehjemmet 1.
marts.

9

Koncertudvalget

Program for foråret vedtaget.
Tænker på billetsalg - online f.eks.
Husk at reklamere få Hjemmesiden.

10

Kontaktperson
a) Ny medarbejder (gravermedhjælper)

b) Årligt medarbejdermøde

Tiina Olsen ansat 1. marts.
Kirketjeneste hver 3. uge. Gælder for alle
ansatte gravere og -medhjælpere.
Den 17. marts. Fast dagsorden sendes ud.
Miriam dækker bord. Anker sørger for
forplejning.

11

Kirkeværgerne

12

Redaktionsudvalget

13

PR-udvalget

14

Ansvar for flaget

Næste gang Palmesøndag.

15

Eventuelt

Visionsmøde med medarbejdere. Flyttet
til den 22. marts på grund af sygdom

Kirkebladet.
Forventes klart til afsendelse onsdag.
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Mødet slut kl.: 21.30

Referat: Else-Marie Pedersen.

