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Indkaldelse til menighedsrådsmøde
Tirsdag d. 15. marts 2022 kl. 18.50 i Kirkensgård
Dagsorden:
Deltagere: Miriam Hansen, Elmer Haaber, Anker Juul Strøm, Peter Pedersen, Else-Marie Pedersen, Eva Bernhagen, Birgitte Melchjorsen.
Formandens initialer: MH
Afbud fra: Ann Rytter
Afbud fra: Kathrine Kranker

Referat
1

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendt.
Med nyt punkt f) under Punkt 2, meddelelser fra formanden.

2

Meddelelser fra formanden

Tak til alle for i søndags med Landsindsamlingen til Folkekiurkens Nødhjælp.

a) Indkvartering af afløserpræster
b) Mail fra kirkekorets formand

a)Budgettet gennemgås., ideen er god og
vi vil prøve det i 2023.
b) Præsten og bedemanden bør kunne bestemme tidspunkt for begravelse/bisættelse og prøve at undgå, det falder sammen med andet arbejde.
Måske kan koret fast lægge sit øvetidspunkt, hvor det ikke falder sammen med
øvrigt arbejde i kirken. Hvor man gerne
vil have begravelser om formiddagen og
bisættelser over middag af praktiske
grunde. Lørdage prøver vi at undgå, af arbejdsmæssige grunde. Torsdag er den
mest problematiske dag, der er flest begravelser. Mandag – tirsdag og onsdag er
bedre dage, hvis koret kan øve der.
Må også tage hensyn til de pårørende.
Nuværende kor ønsker ikke at flytte tidspunktet fast.
Bedemanden vil være opmærksom på at
give besked til koret i god tid, hvis de må
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flytte øvetiden, og man må følge med i
Brandsoft kalenderen.
c) Handicap P-plads

c) kommer igen også fra Regionen den 5.
april, de deltog ikke sidst derfor nyt
møde. Giver 1 plads til fælles P-plads
længst mod nord ved diget overfor Lægehuset.

d) Ø – skattejagt

d) Kan man undgå at betale entre i Vesterø Kirke, hvis der købe skattejagt hos
turistkontoret?
Entreen er gratis for børn under 15.
Og vi vil fortsat kræve entre.
Peter skriver et svar til Turistkontoret.

e) Tilladelse til fældning af træer

e)
Naboer til præsteboligen ønsker at fælde
træer for enden af deres mark, da de taber
grene ud over marken.
Det må man gerne.
Birketræer på kirkegården i Byrum.
Har talt med en entreprenør, der gerne vil
lave arbejdet.

f. venner fra Jetsmark børnekor, på besøg.
f. Prøver selv at få det klaret med færgen.
Har ikke kunnet få hele færgebilletten dækket,
kan MR give et tilskud?

3

Præsten
Kunstfestival

Matthias har ønsket at lave noget i Byrum
Kirke.

Syng solen ned – hvem sætter det i kalenderen, Skal trykke flere sanghæfter i år – får et
Hvem deltager og optræder?
udvalg, der kigger på at få lavet en ny udgave.
Afløserpræst Liselotte Winde-Wiemer
holder Sankt Hans tale.
Eva deltager i Naturmøde med provstiets
præster i Hirtshals
Diskussion om Lørdagsdåb
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5

Kassereren
Landsindsamling til Folkekirkens Nødhjælp
den 13. marts.

Der blev indsamlet kr. 20.254 –

Kirkeudvalgene
a) Tilbud på Lysdæmpende pærer - Byrum
Kirke

a) Udsættes til den mørke tid.

6

Præstegårdsudvalget

Møde med håndværkere og Bernhard om
køkken i præsteboligen.
Kommer først i gang omkring starten af
juni.

7

BUF– udvalget

Fredagsklubberne kommer i Kirkensgård,
når børnekonsulenten kommer den 20.
maj.

8

Arrangementsudvalget

Holdt møde forleden
Måske et arrangement med Vibeke Rolskov senere på året.

9

Koncertudvalget

Møde i næste uge

10

Kontaktperson

Ikke noget

11

Kirkeværgerne

Ikke noget

12

Redaktionsudvalget

Flot kirkeblad lige udkommet
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13

PR-udvalget

14

Ansvar for flaget

15

Eventuelt
a) Højskolesangbøger

Elmer har lavet et skema for Påsken, hvor
vi kan skrive os på ved vores respektive
kirker.

Køber 30 stk. af de store.
Numre på plænegravstederne ved alle kirker ønskes. Koster mange penge, da de
skal hugges ud i sten. Birgitte får et overslag hos stenhuggeren.

Mødet slut kl. 21.30

Referat: Else-Marie Pedersen

