Vrå Menighedsråd

Dato onsdag d. 22/5-19
Kl. 15.30
I Vrå Sognegård

Afbud:
Dagsorden
Pkt.1.
Orientering v. formanden
Diverse meddelelser
Pkt.2.
Orientering v. kassereren
Pkt.3.
Diskussion om kirkens-sognegårdenspræstegårdens telefoni
Pkt.4.
Orientering v. kirke- og kirkegårdsudvalget
Pkt.5.
Orientering v kirkeværgen
Pkt. 6.
Orientering v. sognepræsten
Pkt.7.
Hvor ofte skal vi have lørdagsdåb?
Pkt.8.
Hvordan får vi bedst hjemmesiden ført ajour?
Pkt.9.
Orientering v. kontaktperson
Pkt.10.
Orientering v. medarbejderrep.
Pkt.11.
Datoer for MR-møder i 2. halvår 2019.
Pkt.12.
Skal vi deltage i Vrå-marked lørdag den 10.
august? Hvem kan hjælpe?
Pkt.13.
Opbevaring og sortering af papirer fra
kirkegårdskontoret.
Pkt. 14.
Oprydning i depot
Pkt.15.
Punkter til næste møde
Pkt.16.
Eventuelt
Mødet slut kl.: 18.00
(Troels gik kl. 17).
(Eva gik kl. 17.15)
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Beslutning
Ad 1 Pilgrimsvandringens tema den 4. juni er
”Bygge bro”.Udsendelse fra Sognekirken og
afslutning i Baptistkirken. Fælles
friluftsgudstjeneste iLunden Kr. Himmelfartsdag. Afslutning på minikonfirmander. Håber det
kan gentages til foråret. Der er kommet en
forespørgsel om indkørsel til carport. Det
sendes videre til provstiet. Formanden tager
kontakt til personalekonsulenten ang.
kirkegårdsleder/graver.
Ad.2. Foreløbigt budget drøftet og godkendt.
Ad.3. Reglerne mht. til telefoni undersøges.
Ad.4. Seneste kirkesyn: Ikke noget
nævneværdigt.
Ad.5. Se pkt.4.
Ad.6.Skagen kirke kommer på besøg onsdag
den 26. juni.
 Præsteafløsning
ser sådan ud:
 7. juli:
10.30
Petersen
 14. juli:

i ugerne 27, 28 & 29
Vrå kirke
kl.
v. Katrine Kjeller

Em kirke
kl. 10.30
v. Helle
Bundgaard Laursen
 21. juli:
Vrå kirke
kl.
10.30
v. Knud Erik Nielsen
 Fællesgudstjeneste i Lunden Kristi
Himmelfarts Dag d. 30. maj kl. 10.30:
 HBM har lavet et referat, der
imidlertid lige skal gennemses af
kollegerne.
Det
indeholder
oversigt over gudstjenesteforløb,
salmer samt opgavefordeling,
m.m. Det endelige referat vil
blive udsendt på mail til alle
implicerede, når det er færdigt.
Dvs.: snarest!
 Gudstjenesteliste for september til
december 2019:
 Vil blive udarbejdet sammen
med præsten i hhv. Vrejlev og
Tårs i løbet af juni måned.
Menighedsrådet bliver dernæst
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orienteret. Provsten har pålagt
præsterne i de tre pastorater at
sørge for gensidig afløsning
fremover.
Menighedspleje i Vrå & Em:
 Forhåbentligt
vil
en
beslutningspunkt vedr. oprettelse
af en menighedspleje i Vrå-Em
være
parat
til
næste
menighedsrådsmøde i Vrå i juni
måned. Foreløbigt ligger et
udkast
til
vedtægter
til
gennemsyn hos Stiftets jurister
mhp. Godkendelse.
Konfirmationerne maj 2019:
 Et stort stykke arbejde er ydet af
menighedsrådets formand Lisbet
Gårdbo. Ligesom Aase Frost
Nielsen og Grete Dybro har været
søde til at hjælpe til med
afslutningen. For det vil jeg gerne
sige en varm tak!
 En stor tak også til kirketjener
Eva Larsen & kirkeværge Troels
Larsen for hjælpsomhed og
snarrådighed.
Storm
Parrangementet i forbindelse med
PowerPointen i Vrå kirke var en
interimistisk
løsning
i
situationen. Men det bliver
skønt, når der kommer en
permanent løsning.
Jordholder til bisættelse i Vrå kirke:
 HBM
anmoder
om
menighedsrådets tilladelser til at
indhente et tilbud til en
jordholder i Uhrenholdt Gård.
Eva Larsen har allerede forsigtigt
forespurgt om muligheden, og de
viste
sig
endog
særdeles
imødekommende.
Et
beslutningspunkt forberedes til
næste møde.
Kirketællinger:
 Der er lavet en permanent og
praktisk
løsning
på
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kirketællingerne i Vrå og Em,
som jeg har rundsendt til de
implicerede.
 Fællesgudstjeneste i Sejlstrup Anden
Pinsedag den 10. juni kl. 10.30.
Ad.7. Forsøge med en gang i kvartalet.
Ad.8. Endelig beslutning tages på næste møde.
Ad.9. Intet til referat.
Ad.10. Eva har brug for hjælp til konfirmation
2020, hvis der er så mange hold.
Ad.11. 7/8 – 4/9 – 2/10 – 6/11 – 4/12 2019
Ad.12. Vi skal deltage. På næste møde besluttes,
hvad der skal foregå, og hvem der har vagten.
Ad.13. Der sættes hængelås på, indtil nyt
kirkegårdskontor er bygget.
Ad.14. Aase og Lisbeth rydder op.
Ad.15. Telefoni. Vrå Marked. Indsamlinger.
Menighedspleje.
Ad.16. Intet.

Troels Larsen.Hans M. Christensen.
Bente Bolet. Lisbeth Gårdbo.
Henrik Bang-Møller. Aase Nielsen.
Gunnar Terp. Grete Dybro. Eva Larsen.

