Vrå Menighedsråd
Menighedsrådsmøde
Dagsorden til onsdag den 19. juni 2019 kl. 15.30 i Sognegården
Afbud: Bente Bolet
Fraværende:
Vedlagt:
- Bilag m. tegninger og pris
- Udkast til Vedtægt for menighedspleje i Vrå-Em
- Gudstjenesteliste andet halvår 2019

Vrå den 14. juni 2019
DAGSORDEN:
1. Godkendelse af dagsorden
2.

3.

4.

Telefoni v. Troels Larsen
- Hvilke medarbejdere skal have
telefon af kirken?
"Andre steder" får medarbejderne
kr 3000 hvert tredie år til
anskaffelse af telefon, og kan selv
købe endnu dyrere telefon hvis de
vil, skal vi det?
Skal medlemmer af MR og
medarbejdere
privat
kunne
benytte sig af rabataftalen med
Folkekirkens IT?
Vrå marked den 10. august
- Sognepræsten har været i
kontakt med Anne Marie Winter,
Baptistkirken, som skriver: ”Vi har
2 gange haft en stand fra vores
kirke på Vrå marked, og jeg har
ikke den store erfaring. Vi kunne
arrangere en fælles kirkestand
med hoppekirke.”
Hjemmeside v. Troels Larsen
- Troels Larsen har mod betaling
indvilget i at sætte en ny
hjemmeside op, der derpå kan
betjenes af en medarbejder uden
større
problemer:
Evt.
præstesekretæren Karin Svendsen
i Bistrup. Pris: 7.500,- kr. inkl.
moms.

BESLUTNING:
1.Godkendt
2.Vi tilbyder kirkegårdsleder, kirketjener, organist og
kirkesanger fri telefon. Andre medarbejdere og MR
tilbydes rabatordningen.

3. Lisbeth Gårdbo og Henrik B-M tager kontakt til de
øvrige medvirkende.

4. Vi tager imod Troels` tilbud, der forventes
afleveret medio juli.
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5.

6.

7.

8.

9.

Jordholder v. Henrik BangMøller
- Sognepræsten indstiller til menighedsrådets godkendelse, at der
til Vrå kirke anskaffes en såkaldt
’jordholder’ til brug ved bisættelser. Jordholderen laves af dygtige
medarbejdere på Uhrenholdt
Gård. Se bilag! Prisen er ca. kr.:
1.900,- kr.
Menighedspleje i Vrå-Em v.
Henrik Bang-Møller
- Sognepræsten indstiller til
menighedsrådets godkendelse, at
vedlagte (se bilag!) ”Vedtægt for
Vrå & Em Sogns Menighedspleje”
vedtages for de to sogne. Der
afventes en endelig godkendelse
fra menighedsrådet i Em den 9.
oktober 2019. Og udkastet ligger
stadig til juridisk gennemsyn i
Stiftet. For de to ting tages der
forbehold i en evt. godkendelse.
Vrå’s 150 Års Byjubilæum v.
Lisbeth Gårdbo og Henrik BangMøller
- Tilbagemelding fra formanden
og sognepræsten fra mødet den 11.
juni kl. 19.00 i Idrætscenter
Vendsyssel.
- Officiel dato: 15. aug. 2021
- Foreløbige ideer?
- Økonomi?
- Nedsættelse af lille jubilæumsudvalg?
Leje/lån af Sognegård
- Sognepræsten anmoder om tilladelse til at låne/leje sognegården i
forbindelse med sit sølvbryllup
lørdag den 12. oktober 2019.
Veteranklubben
- Præsten har været i kontakt med
klubben, og man konstaterer en
vigende tilslutning til dens arrangementer. Omtrent ca. 20 stk.
- Menighedsrådet er bekendt med
problemerne, men kan vi gøre no-

5. Indkøb godkendt.

6. Godkendt

7. Den 28. august kl. 19.00 er der borgermøde i
sognegården. Alle kan deltage.
Nedsættelse af udvalg efter borgermødet den 28/8.

8. I lighed med tidligere praksis med sognets præster,
er der hermed givet tilladelse.

9. Det opfordres til at veteranklubben deltager i Vrå
marked sammen med kirken.
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10. Indkørsel ved kirkens område
10. Udsættes til der er tilstrækkeligt materiale til
v. Lisbeth Gårdbo
beslutningsgrundlag.
- Beboere i nærheden af den nedrevne velfærdsbygning ønsker
indkørsel på kirkens område. Status?
11. Liturgi v. Henrik Bang-Møller
11. Tager det på til et menighedsmøde i efteråret.
- De biskoppelige liturgiudvalg er
nu færdige med deres arbejde og
har udgivet en rapport. Link:
https://www.kirke.dk/nyheder/landsf
oreningen-af-menighedsrad-oplagtdistriktsforeninger-tager-sig-afliturgidebatten?fbclid=IwAR10eZt06hkJo0EjwcGhH_hdJKZ9avU5192PWHPaDiI518lV
Uh9bCz5YQI.

- Den findes også i en pixibogudgave, hvor hovedlinjerne bliver
trukket op.
- Præsten foreslår, menighedsrådet tager det op som temadrøftelse på et menighedsrådsmøde, et
menighedsmøde, en sogneaften
og/eller lignende, så vi kan finde
ud af i fællesskab, hvad vi gerne vil
i Vrå og Em med fremtidens gudstjeneste.
Orienteringspunkter:
12. Præstegårdsudvalget
Kirkegårdsudvalget
Aktivitetsudvalget
13. Præsten
Konfirmationer:
- Har modtaget en telefonisk henvendelse fra en konfirmandforælder, der foreslog, vi en anden gang
lod hhv. pigerne og drengene
’krydse over’, når de gik op til
knæfaldet og blev konfirmeret, for
så kan forældrene se deres barn
blive konfirmeret. Det tager vi til
efterretning.
- Sammen med fotografen overvejer vi anden opstilling og lyssæt-

12.a. Orientering
12.b. Byggeriet går planmæssigt.
12.c. Næste møde 26. juli kl. 9.00
13. Orienteret
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14.
15.
16.
17.

ning.
Kristi himmelfart:
- En skøn og opbyggelig oplevelse,
selvom vi måtte flytte ind i Vrå
kirke pga. af vejret. Det gentager
vi næste år – med forhåbentligt
bedre udevejr. Tak til alle implicerede! Også til Spejderne, der lavede ristede pølser og brød.
Anden Pinsedag i Sejlstrup:
- Skønt vejr, mange deltagere, god
stemning, god sang - og så var det
10 års jubilæum. En tradition og
succes har bidt sig fast.
Gudstjenesteliste andet halvår
2019
- Fremlagt for menighedsrådet i
en nogenlunde fast udgave.
Medarbejderrepræsentant
Kontaktperson
Kasserer
Formand
Næstformand

18. Punkter til næste møde

19. Eventuelt
Mødet sluttede kl. 17.50
_____
Lisbeth Munch Gårdbo
Formand

14.Intet
15.Orienteret
16.Orienteret
17.a.Der indkøbes nye børnebøger til kirken.
17.b. Tilbyd fra danish air foto om fotografering af
kirken. Ingen interesse.
18.1)Valg af 2 medlemmer til udvalg til
menighedspleje.
18.2) Aftale med præstesekretær.
18.3) Kontakt til Nationalmuseet om at få genstande
tilbage.
18.4) Nedsættelse af udvalg til jubilæet.
19.Intet

_______________________
Grete Dybro
Næstformand & sekretær

Hans M. Christensen
Kasserer

____________________
Troels Larsen
Kirkeværge

Bente Bolet

Gunnar Terp Christiansen

Aase Frost Nielsen
Kontaktperson

Eva Larsen
Kirketjener & medarbejderrep.

Henrik Bang-Møller
Sognepræst
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