Karup Menighedsråd
Anders Laursen, Åhusevej 10, 7470 Karup – Tlf. 2014 0896

(ÅBENT møde)
Menighedsrådsmøde onsdag den 2. juni 2021 kl. 17.30 i Sognegården.
Til stede: Anders Laursen, Niels Kiel Christensen, Hans Nedergaard-Hansen, Elin Madsen, Johanne Langdal
Rindsig, Helle Bærnholdt, John Rosendal og Morten H. Brunhøj.
Afbud: Klaus S. Rasmussen, Carsten Hedegaard
Godkendelse af referat fra den 5. maj: Godkendt
Godkendelse af dagsorden: Nyt pkt. 73 tilføjet, efterfølgende nummerering justeret.

Dagsorden
Punkt
069.
Orientering fra præsterne

Beslutning
Der er begyndt at komme flere
kirkegængere om søndagen igen.

Ansvarlige
Johanne og Helle

Flot deltagelse ved sangaftenen 31. maj,
hvor der var ca. 36 deltagere.
Johanne har sidste arbejdsdag inden barsel
søndag d. 7. juni.
Afhængig af antal tilmeldte til
minikonfirmand vil programmet blive
justeret.
070.
Kommende aktiviteter:
1)

Konfirmation.

2) ”Genåbningsmøde”

Der er planlagt yderligere to samlinger for
konfirmanderne inden sommerferien. Der
planlægges endvidere på to
aftensamlinger; en for forældre og en for
konfirmanderne.
Der skal følges op på aftale med
fotografering herunder tilmelding.
”Vagter” til Sognegården skal findes. Elin
forhører sig omkring støtte til begge dage.
Der planlægges på to forskellige
arrangementer; et for børn/unge og et for
de lidt ældre. Dato fastsættes, når
forsamlingsforbuddet og afstandskravet
tillader dette.

Helle

Elin

Alle
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Punkt

Beslutning

Ansvarlige

Der nedsættes en planlægningsgruppe for
arrangementet bestående af præsterne og
Nils. Herudover spørges Anders Hjorth.
3) Sommerarrangement.

Sommerarrangement for kirkens ansatte,
menighedsråd samt frivillige hjælpere.
Planlægges til 19. august kl. 1800.
Anders udsender invitation. Elin sørger for
forplejning. Øvrige menighedsråd støtter
op med hjælp.

Anders, Elin

4) Byfestgudstjeneste.

Byfestgudstjeneste lørdag 28. august kl.
0830. Arrangementet er medtaget
kalenderen.

Helle, Herluf

5) Andre aktiviteter?

Intet at bemærke.

071.
1) Kontaktperson

Intet at bemærke.

Hans

2) Kirkeværge

Intet at bemærke.

Elin

3) Kirke- og kirkegårdsudvalg,
herunder evt. information fra
Kirkegårdsleder John Rosendal

Asketræ ved kirken er sygt og bør fjernes
på sigt. Afventer kirkesyn.

Niels og John

4) Møde- og debatudvalg

Helle kontakter Kirsten omkring møde i
udvalget i samarbejde med Frederiks
menighedsråd.

Johanne, Helle og
Elin

5) Musikudvalg

Der er kommet en forespørgsel omkring et
opstartsarrangement i Karup Kirke forud
for kirkemusikfestival i 2022. Der arbejdes
videre med det.

Helle, Johanne og
Anders

6) Kunstudvalg

Intet at bemærke.

Helle og Anders

7) PR-udvalg, herunder kirkesiden,
hjemmeside og Facebook.

Intet at bemærke.

Johanne, Helle og
Anders

8) Børne- og ungdomsudvalget

Herluf varetager Johannes funktion under
hendes barsel. Elin og Anders Hjorth
inviteres med til kommende møde. Herluf
udsender mødeforespørgsel.

Herluf, Helle,
Niels og Morten

Kalkning af kirke og graverhus er iværksat.
Der er lavet efterreparation af pudsningen
på kirken, hvilket giver mindre forsinkelse
på resterende kalkning.

Carsten

072.
Status bygninger
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Punkt

Beslutning

Ansvarlige

Der arbejdes stadig på en løsning for
udbedring af tagrygningen på kirken.
Kirkedøren forventes isat snarest.
073.
Gravdækning

074.
Kirkebil.

075.
Kvartalsrapport 1/1 - 31/3

076.
Opfølgning på visionsaftenen.

Det blev godkendt, at der kan anvendes en
ekstern entreprenør til gravdækning,
såfremt det ikke er muligt at stille med to
mand grundet de lovpligtige friweekender
for graver og medhjælpere.

John

Kirkebilskørsel er aftalt med taxaselskab og
iværksat. Sættes på hjemmesiden.

Anders

Der blev spurgt ind til udgifter på
finansielle poster. Dette blev ikke afklaret
da kassereren ikke var til stede.
Udgifter til eleftersyn m.m. er ført i
budget.

Klaus

Visionsudkast fra mødet blev godkendt, og
bliver lagt på hjemmesiden.
Idékataloget bruges som inspiration til
visionsfremmende tiltag.

Helle

Afventer fortsat kursus.

John

Der afholdes sogneudviklingssamtale med
provstiudvalget 8. juni kl. 1630. Anders og
Hans deltager.

Anders, Hans

Distriktsforeningsgeneralforsamling
samling 9. juni. Johanne og Anders
deltager.

Johanne, Anders

Alle

077.
Punkter til "to-do-listen":
1) Gennemgang af vedtægter for Karup
sogn (afventer kursus).
078.
Orientering ved formanden.

Landsforeningens årsmøde 8. – 9. august.
Anders stiller op til bestyrelsen.
Kirsten genopstiller ikke til provstiudvalget.
Der ønskes generelt gerne kandidater fra
Karup/Frederiksområdet.

-4-

Punkt
079.
Eventuelt

Beslutning

Der blev spurgt ind til erfaringer med
pilgrimsvandringer. Dette er kun blevet
gennemført få gange i Karup, så der er ikke
den store erfaring med dette.

Referent: Morten
Ordstyrer: Niels
Mødet slut: 1940
Næste møde: Onsdag d. 11/8 i Karup Sognegård (kaffe/brød: Anders)

Ansvarlige

Alle

