Menighedrådsmøde
Tirsdag d. 14.01 2020 kl. 19.00
sognehuset

Dagsordentekst

DAGSORDEN:
1 Indledning

2

Opsamling

Protokollat

Ansv.

Tilstede: Hanne, Lissy, Ilse, Lis, Arne, Jens, Bo,
Torben og Elsebeth
Afbud: Vibeke, Christian og Helle
Sekretærvikar: Elsebeth
Godkendt

Gennemgang af referat fra seneste
møde

3

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

4

Kollekter 2020
Hvor mange indsamlinger skal der være
i 2020? Hvilke organisationer skal vi
samle ind til?

Nytårsdag: Bibelselskabet
Påskedag: KFUM og KFUK i Danmark
Pinsedag: Dansk Ethioper Mission
Høstgudstjeneste: Danmission
Juledag: Børnesagens Fællesråd

5

Offentlige toiletter på kirkegårdene.

Alle offentlige toiletter på kirkegårdene skal
altid være åbne.

6

Orienteringsmøde om valg

Der har flere gange været snakket om
offentlige toiletter på kirkegårdene skal
være åbne hele døgnet. Der er igen
begået tyveri i Skærum.
Forslag: Alle offentlige toiletter skal altid
være åbne.
Hvis det er ok, hvad gør vi så i forhold til
tyverier?
Vi har tidligere besluttet at
orienteringsmødet om valg i 2020 skal
afholdes i sognehuset d. 12. maj kl.
19.00, men skal vi have et tema knyttet
til aftenen, m/taler?

7

Fælles menighedsrådsmøde

Henriette Jessen er foreslået til at fortælle om sit
liv og oplevelser med lægeverdenen inden
kaffepausen.
Derefter orientering om det kommende valg til
efteråret.

Kirke- og kulturmedarbejder

Der er programsat et fælles MR møde
med Flade-Gærum d. 9.marts.
Har vi ting til dagsorden?

8

Ny klokkestabel i Skærum
Hvem indbyder vi som arkitekt?

Torben har kontaktet formanden for Hørby,
Henning Holm Olsen, som sender det
udbudsmateriale, de har brugt.
Vi indbyder følgende tømrerfirmaer: Sæbyg,
H.C. Hald og Kvissel Tømrersjak.

TC

9

Salmebøger
Der er indkøbt nye salmebøger.
Skal der laves ekstra hylder til
salmebøgerne, eller skal der evt. laves
kasser til de ekstra salmebøger?

10 Til Orientering
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Postkassen
Præst
Kirkeværger
Kasserer
Kontaktperson
Mødeudvalg
Aktivitetsudvalg
Medarbejder repræsentant

I Aasted og Skærum er der plads til et
hyldearrangement til højre inden for døren til
kirkerummet. Det blev vedtaget.
I Kvissel undersøges forholdene i våbenhuset.

a.
Orientering vedr. nye love for anlægsarbejder.
Sogneindsamling 8/3
b.
Det nye hold minikonfirmander har 18 i klassen,
16 er tilmeldt.
c.
Fremtidige arbejder med stendiger i Skærum,
parkeringsplads i Aasted og indv. bænke i
Kvissel skal planlægges på næste møde i
kirkegårdsudvalget. Arkitektskolen spørges om
praktisk hjælp, som kunne være et elevprojekt.

B.S.

Thubalka har sendt faktura med kranudgifter i
Kvissel vedr. klokkeprojektet kr. 8.860. Leje af
låneklokke kr. 1.000 var gebyrfrit.
d.
Beholdning er rimelig. Afslutning 2019 er ikke
færdig.
e.
Helle er på kursus. Ninna er afløser.
f.
22/1 Foredrag: ” Mit Grønland”. Kirsten har
ferie, Elsebeth tager køkkentjansen og Arne er
mødeleder.
19/11 (torsdag) Fællesmøde med Flade-Gærum
kl. 19 i Heidis Spisehus, Brønderslevvej 112 B,
Gærum med Charlotte Rørth.
11/11 Vores planlagte dato aflyses.
g.
2/2 Kyndelmisse i Skærum
8/2 Dåbsarrangement i Sognehuset
12/2 Film og spis sammen i Sognehuset
13/5 Det årlige planlægningsmøde 2020/21
h.
Fraværende

11 Evt.

Der blev foreslået en jagtgudstjeneste i Aasted
den 3/11
Arne Holmgaard meddelte, at han stopper som
præst med udgangen af juli 2020.

B.S.

