Mariager Kirke
Menighedsrådsmøde

Dato: 06.10.20

Afbud: Lene, Lisbet,

Mødetidspunkt: klostersal
Tirsdag d.6.10 kl. 19-21

Ordstyrer: Preben Referent: Edith

s.

Mad:

Referat

Ansv.

1. Referatet fra d. 11.8.2020 blev godkendt. Dagsorden blev godkendt.
2. Orientering præster, formand, kontaktperson.
Konfirmanderne er i gang, vi skal finde en løsning på hjemtransport for 3 konfirmander,
der ikke kan nå skolebussen. Vi har haft et spændende konfirmandløb på Fyrkat
(Danmarks overgang fra asetro til kristendom år 965).
Formiddagshøjskolen er i gang i kirken pga. coronarestriktioner – det går nogenlunde,
men lyset i kirken er en udfordring i forhold til projektor.
Mariagerfjords Juniorkor vil komme og holde en julekoncert d. 10.12.2020 i kirken.
Jacob planlægger efter en lyskoncert i jan/feb måned sammen med Casper Hestbeck fra
Saltcenteret.
Edith forsøger at få et arrangement ved påsketid for familie/børn – Rødhalsen eller Den
lille Prins – Stine Michel, https://stinemichel.dk/roedhalsen/
Preben og Jacob afholder MUS-samtaler.
Kirketjenere og kordegn er i gang med kursus.
3. Økonomi
Mariager sogns Menighedsråd CVR.nr. 17919717, budget 2021. Endelig budget afleveret
d. 24.09.2020, 15:52. Budget er godkendt.
Rapport 3. kv. 2020 fremlægges. Der er penge tilbage til færdiggørelse af brandsikring og
ombygning af garderobe/klostersal.
Jørgen vil gennemgå budget for det nye menighedsråd.

Jørgen

4. Udvalg og Kirkeværge:
Preben/Jens fremlægger status på brandplan i kloster og garderobe og klostersal – farver,
gulv, skabe og projektor: Vi forventer at afslutte projektet inden 1. jan. 2021.
Vi beslutter os for malingsforslag for det midterste vindue.
Møde med Jens fra Auning vedr. teknik i Klostersalen. Man indkalder interesserede +
præster + kirketjenere til et ad hoc møde.
Tilbud om jordtrekant (450 m2) ved Kastaniealle (låge ved klosterhave ved pavillon) tager
vi imod.
Tyverisikring af kirken er løst med aflukning af døren til tårnet.
5. Aktiviteter i resten af 2020 og Corona-situationen:
Kirketjenerne er gode til at guide kirkegængerne i forhold til reglerne.
Vi afholder 2 alle helgen gudstjenester (kl.10 og kl. 12), så vi får plads til alle de
indbudte/efterladte.
Side 1

Vi afholder auktion 1. søndag i advent til fordel for julehjælpen.
Brainstorm vedr. julegudstjenester:
Jacob og Edith har diskuteret, om vi kan at afholde 3 indendørs juleaftensgudstjenester
(kl. 10, 11:30 og 13:30) + 2 udendørs juleaftensgudstjenester (kl. 15 og 16).
Desuden er det en mulighed at afholde en gudstjeneste lillejuleaften kl. 16.
Der er også 1., 2. juledag + julesøndag.
Eva: Forslag om streamet gudstjeneste + inddrage Klostersal og Munkersal.
Karen: Forslag om at optage julegudstjenesten på forhånd.
Forslag om at benytte sportshallen.
Forslag om at undlade salmesang.
Forslag om booking.
Overvejelser om indkaldelse af ekstra personale.
Overvejelser om hjælp fra professionelle.
Vi nedsætter et udvalg, som vil arbejde med alle idéerne: Edith, Jacob, Preben?, Eva,
Bjarne.
Vi mødes d. 20.10. kl. 13 i klostersalen.
6. indsamlingsliste/MobilePay: Udsat.
7. Evaluering sommerfest/udendørs gudstjeneste 30.08.2020: Udsat.
8. Evaluering af valgforsamling med Menighedsrådsvalg 15.9 kl 19: Vellykket.
9. Næste møde:
Punkter d. 24.11.2020 kl. 17 (obs.) - afsked gammelt råd, konstituering nyt råd.
10. Evt.:
Lokalarkivet takker for lån af lokaler.

Udstående: lån lokaler kloster, indsamlingsliste, personalepolitik
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Side 2

