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Indkaldelse til menighedsrådsmøde
Tirsdag d. 18. januar 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

2

Meddelelser fra formanden
a) Indkvartering af afløserpræster 2023

Dagsorden godkendt med
tilføjelse af punkt 3 b.

a) Tilbud om et andet hus i 2023.
Vil se det først. Aftaler et tidspunkt med
ejeren.

b) Evaluering af december, jul og nytår
b) Snevejr til Syng Julen Ind. Lidt færre
end normalt mødte op. Hyggeligt.
9. december de 9 læsninger var rigtig
hyggeligt og mange mødte op, også rytmisk kor stillede op.
14. dec. skolejuleafslutning og senere
plejehjemsgudstjeneste, hvor sekstetten
deltog.
1. søndag i advent indvielse af lysgloben.
Begge kor deltog i én af adventsgudstjenesterne.
Juleaften: Sygdom blandt personalet. Og
strømsvigt i Vesterø Kirke, ingen lys og
varme. Flyttede gudstjenesten 2. juledag
til Byrum Kirke.
Nytår godt besøgt. Fint fyrværkeri i Vesterø efter Nytårsgudstjenesten.
c) Taizé andagt

c) Matthias vil gerne. Bliver onsdage jan
– april 26/1 - 23/2 - 23/3 - 27/4. Kl. 16.30
– 17.15
Sommerkoncert i Byrum kirke mens der
er marked 12.00 - 12.30
22/6 - 6/7- 20/7- 3/8 - fire gange i alt.
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d) Brochurer Byrum Kirke

d)Vi vælger tilbud fra Øko tryk. Og 2.000
stk.
Vil tage 20 kr. pr. stk. for brochuren.
Der skal også laves nye til Vesterø Kirke,
har ikke flere tilbage.

3

e) Præstens telefon (evt. omstilling)

e) præster har fri om mandagen, skal ikke
tage telefonen.
Ved en telefonsvarer kan der indtales en
besked, som evt. kan besvares i en akutsituation. Undersøger muligheden.

f) Coronapas

f) vil ikke bede om at se det, da der jo
ikke kommer over 100 i kirken.

Præsten
a) Kollekt (Lindas skole Libanon)?
b) Gudstjenestelisten

4

a) Har kollektlisten som bilag
b) Og gudstjenestekalenderen

Kassereren
Bilag dateret i 2021, skal være afleveret,
så de kan være attesteret og indsendt senest 20. januar.
Aftale dato for møde med Marianne på Læsø
for gennemgang og godkendelse af regnskab
2021 i februar eller marts. Skal helst ud og
hjem samme dag.

5

6

Kirkeudvalgene
a) Strømsvigt i Vesterø kirke

Præstegårdsudvalget
a) Akustikpaneler i den store sal i Kirkensgård
b) Nyt køkken i præstegården.

Fre 11. februar kl. 14.00 eller
Fre 4. marts kl. 14.00
Vælger 4. marts.

Opfølgninger påkræves, er bestilt.

a) Kathrine er i kontakt med to firmaer i
øjeblikket. Bedt om tilbud. Undersøger,
hvor store de skal være og hvor mange.
b) ER valgt og begynder at gøre klar til
det efter påske.
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7

BUF– udvalget
a) Evaluering af børnefest i kirken i
sommerferien.

Grethe har sendt en evaluering fra 2019
og -21. Og materiale om evt. Nye/andre
tiltag.
Tager det op på næste møde, når vi har
studeret det nøjere.

8

Arrangementsudvalget

Har modtaget referat fra seneste møde.

9

Koncertudvalget

Møde i morgen.

10

Kontaktperson
a) Stillingsopslag ny gravermedhjælper
b) Årligt medarbejdermøde.

11

Kirkeværgerne

12

Redaktionsudvalget
a) Info. Fra menighedsrådet.

13

PR-udvalget

a) Carsten stopper ved udgangen af februar.
b) 17. marts kl. 8.00

Ikke noget.

a) Nogen fra Menighedsrådet bør skrive
til Kirkebladet på et tidspunkt om vores
arbejde med Vision og Mission.
(Ann og Kathrine).
Og gerne også om andre ting hen ad vejen.
Kører fint med introduktion af gudstjenesterne på facebook.
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14

Ansvar for flaget

Ikke noget

15

Eventuelt
Menighedsrådets arbejdende møde med medarbejderne.

15. februar 19.-21.

Mødet slut kl. 22.15
Referat Else-Marie Pedersen

