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Indkaldelse til Menighedsrådsmøde
Tirsdag d. 25. oktober 2022 kl. 19.30 i Kirkensgård
Dagsorden:
Deltagere: Miriam Hansen, Elmer Haaber, Ann Rytter, Kathrine Kranker, Peter Pedersen, Anker Juul
Strøm, Else-Marie Pedersen, Eva Bernhagen, Birgitte Melchjorsen.
Formandens initialer: MH

Referat
1

Godkendelse af dagsorden

2

Meddelelser fra formanden
a) El AFTALE
Skal vi ændre el aftalen på kirkens
bygninger til variabel el aftale.

Godkendes med tilføjelse af Revisionprotokollat for 2021 under kassererens
punkt.
Peter P. er ordstyrer på aftenens møde.

a. Drøftelse.
Beslutning: El aftalen skal ændres til
variabel el aftale. MH iværksætter dette
hurtigst muligt.

b) REPRÆSENTANTSKABSMØDE I
SKOLE KIRKETJENESTEN.
Tirsdag d. 17 jan. Kl. 17.00 -19.00 i
Sindal Sognegård. Kan vi sende en
repræsentant til mødet.

b. MH orienterer. Evt. kan KK
deltage?

c) INVITATION TIL FOLKEKIRKENS
NØDHJÆLPS 100 ÅRS JUBILÆUM
Søndag d. 13 nov. i Hasseris Kirke.

c. MH orienterer.

d) NADVER: VIN OG/ELLER
DRUSAFT.
Fortsat fra sidste møde.
Der skal besluttes/stemmes om

d. EB fremlægger en teologisk
baggrund for henholdsvis brug af
vin eller druesaft i nadveren.
Dernæst redegør EB for det
praktiske/upraktiske i både-ogløsningen. Vil gerne undgå at
forstyrre sakramentet.
Drøftelse.
Konklusion: Der er pt. flertal for,
at Læsø Kirker fortsætter med at
servere druesaft OG vin.
Hvordan dette i praksis skal

a) Druesaft alene
b) Druesaft og vin
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fungere, lægger MR ud til præst
og kirketjener at varetage.
e) BUDGET 2023
Skal godkendes inden 15/11 kan godt
godkendes på visionsmødet 7/11 hvis
hele MR kan deltage den dag.
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e. Underskrift af budget 2023
kommer på næste dagsorden. Vær
derfor OBS på evt. afbud i god
tid, så suppleant kan indkaldes.

Præsten
a) GUDSTJENESTER I JULEN
24. Dec. Forslag fra Eva og personale om
ikke at holde gudstjeneste 23.30 i år
3 Gudstjenester kl. 10 30 - 14 30 – 16.00
25 Dec. Kl. 10 00, alle i Byrum kirke.

a. Gudstjenesten kl. 23.30 juleaften
denne jul bortfalder.

b) SANGUNDERVISNING (EVA)

b. MR beslutter at dække EB’s
økonomiske udgift på kr. 2100,til sangundervisning.

c) POWERPOINT OG PROJECKTOR
Ønske fra Eva, at flere bliver oplært i at
tilslutte powerpoint og projector.

c. Udsættes til et senere tidspunkt

d. EB orienterer om konceptet ”Lys i
mørket” d. 5. nov. kl. 22.00, som
er en kirkekoncert med salmer og
musik.
e. EB orienterer
- om efterskole og et evt.
samarbejde
- De 9 læsninger som er
søndagens gudstjeneste d. 11/12.
Drøftelse af hvordan man ønsker,
den forløber.
- julekalender for kvinder.
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Kassereren
MH orienterer.
a) GODKENDELSE AF 3. KVARTALS
REGNSKAB.
Bilag.

Revisionprotokollat er underskrevet af
samtlige menighedsrådsmedlemmer og
lagt på Dappen d. 15/10
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5

Kirkeudvalgene

6

Meddelelser fra personale
a) FREMLÆGGELSE AF HANDLEPLAN Handleplaner gennemgået for:
Rep. fra personalet fremlægger.
- Læsø Synger
- Klargøring af kirker til gudstjenester og
anden kirkelig handling
- Kvinde, Krop og Kirke
- Babysalmesang
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Kontaktperson
a) RENGØRINGSHJÆLP
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Meddelelser fra udvalg

9

Eventuelt
a) KALENDER/ HÅNDBØGER
Hvor mange skal bestilles og hvem
bestiller.

Mødet slut kl: 22.20

Drøftelse:
Beslutning: at sammenfatte en kort
annonce på Facebook for at søge efter
rengøringshjælp. AJS står for dette.

a. EM bestiller.
b. KK orienterer om mulighed for at
deltage i Webinar om årshjul,
værdier og kommunikation. DKM
(Dansk Kirkeligt Mediecenter)

Referat Grethe Havnhøj

