Menighedrådsmøde
Tirsdag d. 11.09 2018 kl. 19.00
sognehuset

Dagsordentekst

DAGSORDEN:
1 Indledning
2

Opsamling

Protokollat

Ansv.

Tilstede: Torben, Jens, Hanne, Helle, Lis, Elsebeth,
Lissy, Christian, Vibeke
Afbud: Ilse, Bo, Arne
Referatet godkendes.

Gennemgang af referat fra seneste møde

3
4

Godkendelse af dagsorden
Brug af billeder
Hvordan sikrer vi os at vi lovligt kan
bruge billeder fra diverse
arrangementer på facebook og
hjemmeside?

5

Åbne kirker
Vi har for nylig modtaget en vred mail
fra en person der ønskede at se Åsted
og Skærum kirke indvendig.
Vedkommende bebrejdede os at
kirkerne var lukkede ved højlys dag.
Skal det fortsat være sådan, eller skal vi
ændre praksis.

6

Hæk ved sognehuset
Kirkegårdsudvalget foreslår at droppe
hæk om sognehuset m.m.
Se referat fra kirkegårdsudvalgsmøde.
Hvad siger vi til det forslag?

7

Depotplads
Hvordan håndterer vi en stigende
mængde af depotmateriale?

8

Besøg fra Tripoli
Denne gang er der meget der tyder på
at det lykkes at få gæsterne til
Danmark.
Seneste nyt.

Dagsordenen godkendes.
Vi kan skrive os ud af ”problemet” med
VGT
konfirmanderne ved at lave et brev, som
forældrene skal skrive under ved undervisningens
start.
Møder og gudstjenester må vi kontakte provstiet
for at finde ud af, hvad reglerne er.
Vibeke tager kontakt til provstiet.
Vore kirker er lukkede når der ikke er personale
på kirkegårdene. Nøglen kan altid lånes ved
kontakt til graverne.
Det er ikke praktisk muligt, -eller forsvarligt, at
have kirkerne åbne i hverdagene.

A:
Vi fastholder forslaget fra tidligere med hæk og
lamper.
Plantning af hæk og opsætning af lys skal
udføres i indeværende år.
Skilt ved Hjørringvej skal bestilles.
B:
Skilt ved Sognehuset: evt. eg med fræsede
bogstaver på begge sider.
Helle bestiller en vogn til salmebøger m.m.
Pladsen i depotrummet skal optimeres med
hylder.
Evt. ekstra skab i køkkenet.
Vi laver en arbejdsdag mandag den 8/10 kl.
10.00 i Sognehuset, hvor der skal ryddes op og
sættes hylder op.
Programmet ligger klar.
Billetterne er købt, men kan refunderes i tilfælde
af en aflysning.
Besøget kommer til at ligge fra den 11-15/10.
Vi håber at besøget bliver gennemført.

BS

CV
TC, CV,
VGT,
LT, KC

TC

9

Blå cafe i Hjørring

Vi giver 2000 kr. til Den blå cafe.

Susanne Houmøller fra den Blå Cafe i
Hjørring holdt foredrag på den nylig
afholdte konfirmand weekend. Hun ville
ikke have honorar, men bad om en gave
til den blå cafe. Størrelsen på gaven er
vores beslutning.

10 Kunst til sognehuset
Anne Marie Johansen er snart færdig
med maleriet. Hvornår og hvordan
afslører vi billedet?

11 Til Orientering
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

12 EVT

Postkassen
Præst
Kirkeværger
Kasserer
Kontaktperson
Mødeudvalg
Aktivitetsudvalg
Medarbejderrepræsentant
PR

Vi inviterer til fernisering og sognemøde den
27/11 i Sognehuset.
Torben kontakter Anne Marie.
a.
Dåbsdagen blev aflyst, men vi arbejder videre
med babysalmesang. Torben laver folder. Der er
opstart den 11/10
b.
Arne håber at være tilbage den 23/9.
c.
Der kalkes i Kvissel og understryges i Aasted.
Malerarbejdet er afsluttet i Skærum.
Nationalmuseet har givet grønt lys til opsætning
af lydsøjler. Arbejdet starter fredag den 14/9.
d.
e.
Ansættelsesbeviserne er klar. Underskrevne
beviser afleveres til Christian.
Ved sygdom kontaktes Christian og Helle.
f.
Der har været planlægningsmøde vedr. forårets
program.
g.
Sangaften den 10/10, spis-sammenaften den
7/11.
h.
Skal vi have kirkernes og kirkegårdenes værdier EJ
sikret bedre?
Lapidariet i Aasted trænger til en kærlig hånd.
i.
Kirkebladet er kommet sent ud, flere
TC
arrangementer har været afholdt før bladet
blev afleveret i postkasserne.
Lissy og Hanne står for opvasken til næste møde.

