MENIGHEDSRÅDSMØDE
Tirsdag d. 09.01 2018 kl. 19.00
I Sognehuset
Dagsordentekst

DAGSORDEN:
1 Indledning
2

Opsamling
Gennemgang af referat fra seneste møde

3
4

Godkendelse af dagsorden
Skærum kirke
Orientering om status ved projekt indv.
maling og kalkning i Skærum kirke.

5

Lydanlæg i kirkerne

Protokollat

Ansv.

Tilstede: Torben, Lis, Ilse, Lissy, Hanne, Christian,
Elsebeth, Jens, Bo, Vibeke.
Afbud: Arne
Referatet er godkendt.
Vibeke søger kursus i brug af hjemmesiden. Annoncen
kører ok.
Deadline for indlæg til lokalavisen er senest onsdag
kl. 12.00, sendes til Vibeke.
Dagsordenen er godkendt.
Der er opstartsmøde den 10/1.
På mødet orienteres om, hvordan arbejdet kommer til
at forløbe.
Bo og Elsebeth deltager.
Elektriker: Tom, Maler: Schunk, Murer: Th. Nielsen.
Der er søgt anlægsmidler, vi afventer videre svar.

BS

Der er søgt midler i Sparnord fonden og Vendsyssel
fonden, Ilse afventer svar fra begge.

IS

EJ

Status i projektet?

6

Kunst i sognehuset
Er der nyt om ansøgninger til fode?
Hvad er næste skridt?

7

Syng julen ind
Der har været tvivl om, i hvilket udvalg
disse arrangementer er placeret.
Derfor skal det vedtages: Hvilket udvalg
tager sig af "syng julen ind".

8

Kommunikation i menighedsrådet

9

Fotografering indv. i kirkerne

Er der behov for et forum, hvor vi kan
orientere hinanden løbende. Eller er det
nok med vores månedlige
menighedsrådsmøder?

På DAPén er der fremsendt et tilbud om
indvendig 360o fotografering af
kirkerne. Vil vi det?

10 Visionsdag d. 03.02
En snak om forventninger til dagen

Arr. ligger fortsat i mødeudvalget, både Aasted og
Skærum.

Forslag om fælles facebook-gruppe/intra, hvor vi kan
lægge små historier/info op.
Vi arbejder videre med forslaget.
Kirkens facebook-side skal lukkes, den er ikke lovlig
længere.

BS

Prisen er ca. 10.000 for fotografering af alle 3
kirker.
Vi afventer.

TC

Ole Kamp kommer og styrer slagets gang.
-Babysalmesang
-Synliggørelse
-Samarbejde med den nye stab indbyrdes/MR
-Påskearrangement med 5. klasser
-At bygge menighed
-Vision om tro
-Kommunikation

TC

Der sendes indbydelse til suppleanter og
medarbejdere. Der skal annonceres i lokalavisen.

11 Kvissel kirke
Orientering om besøg fra nationalmuseet
Vedr. nedtagning af prædikestol og
bænke.

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

Postkassen
Præst
Kirkeværger
Kasserer
Kontaktperson
Mødeudvalg
Aktivitetsudvalg
Medarbejderrepræsentant

Vi havde besøg fra Nationalmuseet den 19/12.
Vi må gerne fjerne bænkene, men ikke
prædikestolen, som højst må sænkes. Gavlene fra
bænkene bør bevares i et vist omfang. Alteret må
ikke ændres. Vi afventer en rapport fra
konservatoren.
a.
Sidste frist for tilmelding til nytårskuren er den 14/1
b.
c.
Erik Christensen er kontaktet vedr. genoptryk af
kirkehæfter til Aasted og evt. de andre kirker.
Stormskade på dør i Skærum tilbage fra februar
2017 er sendt til forsikringen.
Der er møde i kirkegårdsudvalget den 16/2.
Der er lavet nyt loft og trapper i tårnet i Kvissel. Der
blev løsnet enkelte tagsten i Aasted i stormen før jul,
de er lagt på plads igen.
Der er kommet priser på snerydning, i forbindelse
med kirkelige handlinger i weekender og på
helligdage, fra Holmen anlæg. Der skal laves en
skriftlig aftale med dem.
Ved deltagelse i kirkegårdssyn har alle medlemmer
af menighedsrådet ret til at få diæter.
d.

HUSK at aflevere bonner fra Meny til ILSE.

13 EVT.

e.
Helle laver en plan for timefordeling i forb. med gran
af/på. Planen er klar til næste møde.
f.
17/1 fortæller Torben om sin tur til Libanon og
Tripoli.
16/2 fortæller Arne om Etiopien.
g.
Småbørnsarrangementet i Skærum kirke blev afviklet
med Signe som leder.
h.
Der skal snarest muligt afholdes ”kalendermøde”.
Næste møde: 13/2
Kaffe til næste møde: Elsebeth og Bo.

