Låsby Menighedsråd

23-10-2020

Dagsorden/referat menighedsrådsmøde i Kirkens Hus
Onsdag d. 21.10.2020 kl. 18.30
Formand Søren Just, næstformand Anne Vestergaard Just, Sekretær Birgit Knudsen, Kontaktperson Christian Christensen,
MR Martin Friis Hedegaard, MR Tanja Bendtsdatter, kasserer Morten Jedig, Sognepræst Pia Husted Blok, Sognepræst Jacob
Haukedal Neergaard; Medarbejderrepræsentant organist Nina Berggreen, Kirkeværge Flemming Just, øv. medarbejdere,
suppleanter.

Tilstede: Søren, Martin, Morten, Christian,

Jacob ,Pia, Nina og Anne

Afbud: Birgit
Referent : Anne
Nr.

Emne

Diskussion/beslutning

52

Siden sidst

53

Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat fra sidste møde godkendt

54

Orientering ved præsterne

Pia: Spiralhæfter/sanghæfte ankommet til brug ved
kirkelige handlinger ifb med børn
Jul med det vanlige krybbespil mm til børnehaven´,
dagplejen og vuggestuen er pga. corona ikke muligt.
Det bliver udenfor med julemusik ud af kirken og pyntning af juletræ med pynt som børnene selv laver.
Der bliver udleveret julehæfte til de voksne / pædagoger vedr. julens budskab som de giver videre til forældrene
Konfirmanderne havde besøg af Gitte Ballegård – bedekvinde fra Galten – også special konfirmanderne
Stor succes for alle hold
Indfører månedens sang med en ny sang fra ”100 salmer”. Start fra november 20
Skolejul 18/12 – Låsby hallen
Klippe klister i skolen – 9 klassen kommer ned på kirkens græsplæne og laver krybbespil
Vi planlægger Jul i hallen 24/12 Jacob og Pia arbejder
videre med det. Om evt. live streaming og det aftales at
det bliver 1 gudstjeneste kl 11 d 24/12 . Afventer endelig go fra biskoppen
Jacob forespørger om gudstjeneste Lang Fredag
kl.19,30 MR bakker op

55

Økonomi

Kvartalsrapport fra 30/9 godkendt af MR

56

Nuværende og kommende opgaver på kirkegård

Lys på den befæstede sti bliver snarligt sat op. Belægning ovenpå asfalten bliver først lagt på til foråret da
det ikke kan lægges på nu pga. det er for koldt .
Kirkegårdsmuren er godt i gang, kalkning mangler det
sidste, Teglsten lagt på og kalkning af kirken næsten
færdig. Der skal skiftes træværk i gavlen mod vest.
Martin forhørt sig hos arkitekten og provstiet. Kan
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umiddelbart laves af lokal tømmer. Bede plantet til med
hortensia og Helle og Lissie har lagt 5000 krokuslløg i
græsset langs kirkemuren øst.
Vandseparering ifb. Kirkens Hus. Ole Kristoffersen
kommer med tilbud
57

Afløser(e) for Gitte og Jeanette

Jacob lavet stillingsopslag til begge stillinger og de
bliver slået op FB, På teologi, job- net og lokale ugeaviser. Pia, Jacob, Christian forestår jobsamtalerne ved
mini konfirmanderne og køkkenmedhjælper

58

Førstehjælpskursus for ansatte

Palle Steffensen fra Låsby vil gerne stå for 1.- hjælps
kursus for ansatte ved Kirken i Låsby . Anne står for at
planlægge et kursus i jan 21 – gerne en tirsdag kl 16,30

59

Tidsforbrug for kirkesangere ved bisættelser
og begravelser

Vi mener at tidsforbruget ifb med bisættelser og begravelser er efter stillingsbeskrivelsen. Søren skriver et
svar til Karin

60

Julehjælp til trængende/hilsner til efterladte

Pia sætter annonce om julehjælp i lokalaviser
Anne og Pia står for julehjælpen
Hilsner til efterladte: efterladte som bor i sognet får en
julehilsen fra Kirken . Der er pt 6 der skal have en hilsen fra os. Anne bestiller blomster til d 18/12

61

Overdragelsesmøde til nyt MR 25.11.2020

Jacob står for maden
Mødet begynder 18,30 med fællesspisning
Anne står for at købe blomster til afgående MR

62

Orientering fra udvalgene

Christian: Været igennem alle MUS samtaler

a. Kasserer / Regnskabsfører
b. Kontaktperson
c. Kirkeværge
d. Kirke- og kirkegårdsudvalg

Nina: Vil gerne holde sommerfest i stedet for julefrokost
Personalet vil gerne have en julegave
Søren står for at købe til personalet
Anne. Koncert med Spirituel Blues gospel d.28/10 kl.
19,30
Barbar Shop 6/12 kl. 16

e. Medarbejderrepræsentant
f. Aktivitetsudvalg

63

Eventuelt

Låsby, den 21.10.2020

