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

(ÅBENT møde)
Menighedsrådsmøde onsdag den 5. maj 2021 kl. 17.30 i Sognegården.
Til stede: Anders Laursen, Niels Kiel Christensen, Hans Nedergaard-Hansen, Carsten Hedegaard, Elin Madsen,
Johanne Langdal Rindsig, Helle Bærnholdt, John Rosendal og Morten H. Brunhøj.
Afbud: Klaus S. Rasmussen
Godkendelse af referat fra den 7. april: Godkendt.
Godkendelse af dagsorden: Nyt pkt. 062 og 063 tilføjet. Efterfølgende punkter er rykket.

Dagsorden
Punkt
055.
Orientering fra præsterne

Beslutning
Stor tilgang af ønsker om dåb/bryllupper
og velsignelser.
Der planlægges stadig på selvstændige
dåbsgudstjenester grundet uvisheden om
forsamlingsloftet.
Tid anvendt til konfirmationsforberedelse
er stadig over minimumskravet trods
online undervisning.

Ansvarlige
Johanne og Helle

Forslår sangaften mandag 31. maj kl. 1900.
Der er på medarbejdermøde fremkommet
ønske om bedre information omkring
aktiviteter, der foregår i og omkring kirken
og som ikke nødvendigvis fremgår af
kalenderen.
Det blev besluttet at fremsende det
endelige referat fra MR-møderne til de
ansatte.
Første minikonfirmandforløb gennemføres
i uge 26. Opslag er i Uge-avisen.
Plan for kirkelige handlinger henover
sommeren er koordineret.
056.
Kommende aktiviteter:
1)

Konfirmation.

2) Visionsmøde.

Intet nyt.

Johanne og Helle

Gennemføres 19. maj. Johanne og Morten
udarbejder oplæg. Anders har udsendt
tilmelding.

Anders, Johanne
og Morten
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Punkt

Beslutning

3) Årligt menighedsmøde.

24. maj (2. Pinsedag). Gennemføres i
forlængelse af gudtjenesten. Elin bestiller
forplejning til 30 deltagere.

4) ”Genåbningsmøde”

Der planlægges på to forskellige
arrangementer; et for børn/unge og et for
de lidt ældre. Dato fastsættes, når
forsamlingsforbuddet og afstandskravet
tillader dette.

5) Andre aktiviteter?

Det blev besluttet at gennemføre
sangaften som foreslået under pkt. 055.
Sangaftenen afholdes 31. maj kl. 1900 til
ca. 1945. Den planlægges som
etudendørsarrangement men med kirken
som alternativ. Der synges fra
Højskolesangbogen. Nils står for servering
af kaffe og småkager. Øvrige hjælper til
efter behov.

Ansvarlige
Anders, Johanne,
Elin

Sommerarrangement for kirkens ansatte,
menighedsråd samt frivillige hjælpere.
Planlægges til 19. august. Anders
fremsender information om
arrangementet til deltagerne.
Byfestgudstjeneste lørdag 28. august.
Arrangementet er medtaget kalenderen.
057.
1) Kontaktperson

Intet at bemærke.

Hans

2) Kirkeværge

Elin oplyste at gravsted med fredet sten
som udgangspunkt skal vedligeholdes efter
samme retningslinjer som øvrige
gravsteder. Kun stenen er undtaget.

Elin

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

Praktikant startet som hjælper på
kirkegården. Beskæring af træer
iværksættes.

Niels og John

4) Møde- og debatudvalg

Intet at bemærke.

5) Musikudvalg

Opfølgning fra møde 8. april. Fælles
koncert afholdes i Frederiks. Der
palnlægges på en kirkekoncert i december.
Der er indhentet tilbud, men ikke truffet
aftaler endnu. Haderup Gospelkor kan
være en mulighed i foråret.

Johanne, Helle og
Elin
Helle, Johanne og
Anders

6) Kunstudvalg

Kirkens egne malerier hænges op
Sognegården.

Helle og Anders
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Punkt

Beslutning

Ansvarlige

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

Som offentlig myndighed skal
hjemmesiden være tilgængelig for
personer med funktionsnedsættelse. Der
arbejdes videre med en større revision af
hjemmesiden, hvor dette vil indgå.

Johanne, Helle og
Anders

8) Børne- og ungdomsudvalget

Intet at bemærke.

Johanne, Helle,
Niels og Morten

Udbedringen af skader på kapellet samt
murværket i kirken, er mere omfattende
end forventet, men bliver lavet.

Carsten

058.
Status bygninger

Kirkedøren forventes at være klar om ca.
14 dage.
Der er møde omkring efterreparation af
tagrygningen 17. maj.
Der er opsat nye tagrender på kapellet.
059.
Behandling af anlægsønsker.

De anlægsarbejder, der blev drøftet på
sidste MR-møde blev prioriteret. Der blev
udvalgt otte aktiviteter, der fremsendes
som anlægsønsker til Provstiet.
De skal fremsendes senest d. 15/6.

Carsten

Resterende anlægsopgaver, iværksættes
lokalt eller udskydes indtil videre.
Anlægsarbejde, der kan have indflydelse
på kirkelige handlinger, skal koordineres
med kalenderen.
060.
Fastsættelse af dato for årligt kirkesyn i
sept.
061.
Nyhedsmediet ”Kirke.dk”

062.
Kirkebil.

Datoen fastsat til 3. september.

Carsten

(Se mere om mediet og
Anders
abonnementsbetingelser på www.kirke.dk)
Det blev vurderet at det ikke for
nuværende er aktuelt med et
abonnement.
Der er kommet nyt taxafirma i Karup. Det
blev besluttet at Anders i den forbindelse
tager kontakt til firmaet for at høre om
mulighederne genetablering af kirkebil.

Anders
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Punkt
063.
Indsamling til portræt af biskoppen i
anledning af 60 års fødselsdag
064.
Behandling af provstiets udmelding af
den foreløbige budgetramme.
065.
Kvartalsrapport 1/1 - 31/3

Beslutning

Det blev besluttet af vi på linje med øvrige
sogne støtter med 500 kr.

Ansvarlige

Anders

Ingen kommentarer til budgetrammen.

Kvartalsrapporten er ikke modtaget ved
alle MR-medlemmer. Tages op på næste
møde.

Klaus

Punktet drøftes på visionsaftenen. Fjernes
herefter på listen.

Anders

066.
Punkter til "to-do-listen":
1) Forslag om fællesmøde med Frederiks
menighedsråd - afventer til 2. halvår
2021.
2) Oprettelse af Gudstjenesteudvalg bestående af hele MR og organist Anders.
3) Samlet møde for menighedsråd og
hjælpere, som erstatning for ekskursion
og nytårskur. Dato fastlægges senere.
4) Gennemgang af vedtægter for Karup
sogn (afventer kursus).
067.
Orientering ved formanden.

068.
Eventuelt

Johanne
Flyttes til årshjulet for MAR.

Se pkt. 55.

Afventer fortsat kursus.

John

Næste møde ændres til 2. juni. Grundet
generalforsamling i distriktsforeningen.
Der blev opfordret til at deltage i
generalforsamlingen.

Anders

Intet at bemærke.

Alle

Referent: Morten
Ordstyrer: Niels
Mødet slut: 2015
Næste møde: Onsdag d. 2/6 i Karup Sognegård (kaffe/brød: Hans)

