Mariager Kirke
Menighedsrådsmøde

Dato: 9.4.2019

s.

Afbud: Lisbet, Erna, Karen, Peder, Anna, Jens
Ordstyrer: Preben
Referent: Lene

Mødetidspunkt: i klostersalen 1.sal
Tirsdag d.9.4 kl. 17.30 – ca. 20.00

Mad: Erna?

Dagsorden.
1. Godkendelse af referat fra 19.3.2019, dagsorden
2. Orientering formand, kontaktperson og præster
Der skal sættes hane op ved Birgittahuset, så vi selv kan lukke og åbne for vandet.
Midlertidige hætter er sat på portstolperne.
Der har været mange begravelser på det seneste. Snart begynder forårets vielser, der er
mange på programmet allerede. Der er to store konfirmandhold, som har sidste
konfirmanddag d. 24. april, og som bliver konfirmeret d. 28. april og d. 5. maj.
Skærtorsdag er der aftengudstjeneste, hvor der er nadver med lam, brød og vin.
Langfredag bliver der en særlig liturgi v. Edith Mark og hendes mand, og påskedag er der
trompet med ved orglet.
3 . udvalg og projekter
fremtidige udvalg og projektoversigt – Udvalg og projekter kommer til at fungere som
skitseret i bilag. Små referater til menighedsrådsmøde. Vi tager huskeliste op hvert
kvartal. Huskelisten rettes til og tages op til drøftelse ved næste møde. a. Kloster
brandstrategi (p4), kort gennemgang af projekt ramme og nedsættelse af udvalg
Brandsikringen skal have førsteprioritet i den kommende tid. Der skal nedsættes et udvalg
der arbejder videre med projektet. Med i udvalget er Jørgen, Jacob, Edith, Lene L., Peder,
Preben.
b. Automatisk dør lås kirke/kloster
Kirsten har indhentet tilbud. I proces og afventer.
Foreløbig vil Søren Madsen godt fortsætte med at lukke.
c. Lydanlæg kirken
Ediths mikrofon fungerer nu. Der mangler stadig mulighed for lydstyrkeindstilling ved
kirketjeners plads, så der kan kompenseres for lyddøde områder, samt mulighed for
afspille lyd fra andre medier. Er i proces.
4. Mariager kirkes liv & vækst –
kirkens gudstjeneste, sang og musikliv tema aften- evaluering
hvad skal vi arbejde med i 2019 – se bilag
Der skal være et orienterende, inddragende sognemøde. Dato og program tages op næste
gang
5. Forberedelse syn 7.5.2019 – gennemgang rapport 2018
Start kl 14 ved kirkegårdskontoret, kirkegård – Kirsten og Lene? deltager
kirken – Kirsten, Nina/Pia deltager
Kloster og rapport skrivning i protokol og skema
slut ca kl 16
hele rådet, kirkeværge og bygningssagkyndig deltager
6. Årshjul – 2019-20 sommerfest, høstgudstjeneste og info møde efterår – bilag
Sommerfest, gerne De Gode Mænd igen, skal ligesom sidst ligge i forbindelse med
gudstjenesten.
Årets informationsmøde, evt. oktober/november, evt. med oplægsholder, evt. også i
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forbindelse med en gudstjeneste. Edith og Jacob går videre med det, og finder en dato.
Julefrokost diskuteres 13.6., indhold, form, formål og tidspunkt.
Menighedsrådets udflugt/Sogneudflugt diskuteres lige efter sommerferien, dato, emne,
formål.
7. Punkter næste møde 11.6.2019 kl 17.30 Budget 2020 og 1. kvartal rapport
Se ovenfor
8. Evt.
…………………
Lene Lundsgård

…………………
Jørgen Simonsen

……………….
Karen Iversen

…………..
Lisbet Kjærgaard

………………..
Preben Andersen

…………………
Elisabeth Arnfalk

……………………………
Jacob D. Krogh Rasmussen

Preben
/Jacob

………………
Erna Poulsen
………………
Peder Larsen
………………
Anna Hadsund
………….
Edith Mark

Side 2

