Referat af menighedsrådsmøde
Mandag den 22. februar 2018 i konfirmandstuen

Mødedeltagere

Fraværende

Klaus Mogensen, Kirsten Mørch-Nielsen, Henrik Mørch-Nielsen, Johan
Gregersen ,Ellen Weisbjerg, Christian Rønlev Berwald, Finn Schmidt
Knudsen, Annette Hanskov, Eva Pedersen, Gitte Søndergaard, Finn Olesen
og Bodil Damgaard Hansesgaard
Benedicte Tønsberg

1. Godkendelse af dagsorden - Godkendt
2. Godkendelse af referat af 24/01 – godkendt
3. Siden sidst:
a. Formanden
Klaus orienterede om 3 møder.
13.03.18: Forberedende budgetsamråd 2019 kl. 19.30 i Sejerslev,
Finn, Lone og Klaus deltager
04.09.18: Endelig budgetsamråd 2019.
15.11.18: Møde i provstiet for formænd og kirkeværger.
Fællesprojektet: ”Alle kirker synger” fortsætter i 2018 med start i august.
Projektet skifter navn til: ”Sang & musik i kirken”. Indhold: synge, hvoraf 2 nye
sange/salmer indgår samt salmer og digte. Der fortælles om nogle af disse.
Mht. musik opfordres til at inddrage alternative instrumenter end kirkeorglet.
Aktivitetsudvalget påtager sig denne opgave i pastoratet.
b. Kassereren – har fået regning på lærred (flytbart) fra Redsted.
c. Kontaktperson.
Træerne ved præstegården er fældet og oprydning er igang.
Graverne siger ja tak til at forlænge ”jobtræningsaftalen” med kommunen vedr. Victor til
31.03.18.
d. Aktivitetsudvalg
13.03.18 kl. 19 i Karby Kirke: Foredrag med socialpædagog Claus O. Søndergaard:
Eva og Bodil hjælper med det praktiske.
e. Præsten
Christian modtager gerne input til kirkebladet også angående det nye layout, som er yderst
tilfredsstillende.
f. Kirkeværger
(Karby Kirke) – Der er to mulige datoer til indvielse af ”kirkefærgen”. Christian aftaler med
Benedicte: 23. el. 30.09.18.
Klaus kontakter/rykker arkitekt Fuusgaard vedr. igangsætning af kalkning af tårnet, som
”snart” skal igangsættes.
Ifm. Prins Henriks bisættelse var der ingen klare udmeldinger fra provstiet eller stiftet vedr.
ringning. Flere personer har derfor brugt unødig tid i den forbindelse. Klaus tager det op på
det kommende budgetsamrådsmøde.
(Tæbring kirke) – Eva har skaffet egeplanker til den nye bænk.
Et stort træ er fældet og fjernet.
Forslag: fjerne 2 stolerækker bagerst i venstre side af skibet for at skabe mere plads. Hvis
de er over 100 år, skal nationalmuseet adviseres. Ønsker nogle nye stole + et bord.
4. Fællesmøde/ De 7 sogne
Der nedsættes et gudstjenesteudvalg på tværs af de 3 M.råd, Lone deltager herfra.
Provstiet arbejder videre med en evt. fælles billedlicens (gebyr til Visda).
Vort forslag til ”De 7 kirkeråd” er udarbejdet af Gitte. Et godt og flot forslag, som vi kunne
tilslutte os.(se bilag 1 til referatet)

1

5. Rakkeby Kirke
Vandskaden er opgjort til ca. 65.000 og dækket af forsikringen.
Kim Hedegaard´s regning mangler dog.
Trykprøvning af varmeanlægget er ikke udført. Anlægget bruger stadig for meget vand.
En fabriksfejl er årsag hertil. Klaus kontakter Brændselsforeningen
Kimeanlægget er reetableret og ”Klokke” Lars P. har udgifter for ca. kr. 50.000, som vi skal
dække. Gitte har adviseret elektrikeren og arkitekten om, at projektet vedr. automatisk
ringeanlæg er droppet. Elektrikeren kan sende en regning for udført assistance.
Ansøgning om fritagelse for automatisk ringning morgen og aften er godkendt for en 2 årig
periode. Herefter skal menigheden indkaldes, for at høre deres mening. Det at kirkens
profil bliver/er en lejlighedskirke stemmer overens med dette.

6. Navnetavler
Præstens navn skal kun på tavlen i de kirker, hvor man er ansat i. Christians navn
mangler i Tæbring og Rakkeby – ansvarlig ?
7. Næste møde
20.03.18
8. Evt
Henrik har opdateret infotavlerne udenfor kirkegårdene.
Kirsten påpegede, at ringetider bør være kl. 7 og 18 og ikke kl. 8 og 16, som pt.
De er ikke ændret i mange år.
Eva uddelte liste med ansvaret for kirkekaffe frem til 30.06.18.
Finn investerer i løvsuger og materialevogn og havde billeder med af begge dele.
Datoerne for kirkesyn ændres til: Karby 1. maj og Rakkeby 3. maj 2018.
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Bilag 1

7 gode råd fra Karby-Tæbring-Rakkeby Pastorat
til landsbyens/landsbykirkens overlevelse.
1. Evt. sammenlægning de tre menighedsråd på lang sigt.
Tages op ved næste menighedsrådsvalg, afhængig af hvor nemt det er,
at finde nye medlemmer. Dog skal alle seks sogne være repræsenteret.
2. Der er lavet administrative fællesskaber i de seks sogne: Aktivitetsudvalg, Kirkebladsudvalg
og Gudstjenesteudvalg. Der afholdes efter behov fællesmøder i menighedsrådene.
3. Fælles ansættelse af kirke og kulturmedarbejder, organist og kirkesangere, som arbejder i
teams.
På sigt måske også alle seks gravere. I tre af kirkerne arbejder graverne på
nuværende tidspunkt i teams.
4. Arbejdsgruppens tilførelse af de enkelte kirkers profil, indføres med virkning på de kirkelige
handlinger:
Hvidbjerg - Børnenes Kirke Fastelavn skole og børnehave
Agerø
- Natur Kirke arbejder sammen med Fugleværnsfonden.
Rakkeby- - Lejligheds kirke nu kun 1 gudstjeneste i kvartalet.
Fritaget for ringning morgen og aften, drosles ned.
Tæbring
- Pilgrims Kirke ønsker at tage 2 bænke ud, så der er plads til et bord og
stole.
Karby
- Foredrag og Koncert Kirke.
Redsted
- Familie Kirke.
Der er normalt kun gudstjeneste i en af de 6 kirker på søndage.
Der er flere gudstjenester i Julen og ved andre højtider
5. Der reklameres om gudstjenesterne i Kirke og beboerbladet, på face-book og i byskiltene, i
Morsø Folkeblad under Kirketider og i KultuNaut.
6. Fællesarrangementer efter alle gudstjenester. Der serveres f.eks. kaffe og
(Pinse) spisning til gavn for fællesskabet.

kager og

7. Være åben for samarbejdspartnere. f.eks.
Landsbyen de 7 sogne: Kirkevandringer, Pilgrim Mors: Pilgrimskoncert,
Redsted Beboerfor.: Børnefastelavnsfest, Skytteforeningen: Koncert
Karby Byfest: Gudstjeneste på færgen Næssie.
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