
Referat fra møde i Hasseris sogns menighedsråd, 

onsdag den 29. august 2018 kl. 19.00 

                                                                                     Ark nr. 2018 /  
Udsendt den:6.9.2018   

 Indledning v/ Preben Sørensen Afbud fra: Mikale Byrial Jensen, Pia Otte Jør-

gensen, Adelina Baleanu. 

Før indledning holdt Gert Husum en kort minde-

tale for afdøde Arne Sloth Kristoffersen 

 

 Dagsorden:  

1.  Godkendelse af dagsorden. Godkeendt 

2.  Godkendelse af referat fra sidste menig-

hedsrådsmøde. 

Godkendt 

3.  Halvårsregnskab (2. kvartal) 

(Bilag 1-5) 

Gennemgang ved Ole Dahl. Generelt holder vi et 

overskud på lige under 200.000,-. Anders Bach Jen-

sen gennemgik i lyset af den forbedrede balance, 

hvad den nye ordning med vedligehold af præstegår-

de i Provstiregi, betyder for os økonomisk. Helt kon-

kret går plusser og minusser for vores vedkommende 

går i 0 hvad ligningen angår. Vi ser overordnet set ud 

til at have en rimelig basis for at imødekomme øn-

sker i relation til aktiviteter, vedligehold og løbende 

indkøb for resten af året.  

Regskabet godkendt. 

4.  Valg af kirkeværge Ole Lerup Hansen blev vagt til ny kirkeværge, og 

fortsætter samtidig som kontaktperson. 

5.  Menighedsmøde 1. s.i.advent Kyndelmissegudstjeneste kl.17.00 søndag den 3. 

februar med efterfølgende mad og menighedsmøde 

blev forslået og vedtaget. Mødet indeholder en fort-

sættelse at initiativerne med præsentation af aktivite-

ter i huset. Tovholder: Gert Husum. 

6.  Besættelse af Præststilling pr. 1. november Ministeriet har godkendt at Mikael Byrial Jensen 

træder ind i den stilling han har vikarieret i pr. 1. 

november 2018. 

7.  Opfølgning vedrørende reparation i orgel. Reparation sættes i værk. 

8.  Ansøgninger: 

Kamillus Aalborg 

Takkebrev fra kirkens korshær 

Ansøgning fra Kamillus imødekommes med 2000,- 

9.  Orientering fra  

     a) præster og ansatte 

 

     b) formand 

 

     c) kasserer 

 

     d) kirkeværge 

 

     e) kontaktperson 

 

 

a Agnete Brink: Konfirmandsæsonen er ind-

ledt.Alle hold undervises af kirkens præ-

ster.  

Nyt tiltag søsættes af Agnete Brink og Lene 

Forup: Babysalmesang afvikles  lejligheds-

vis på Otiumgården. 

Inge Thomsen: Meditation er startet op 

igen, med deltagelse også af konfirmander. 

Med konfirmanderne tager Inge Thomsen i  

efteråret på udflugt til Rubjerg Knude. 

 

Henriette Rosendal: Præsterne har fået 

henvendelse fra menigheden med ønske om 

klarhed omkring ritualer i forbindelse med 

dåb i højmessen.  

Resultaet af præsternes drøftelser er blevet, 

at Inge Thomsen og Mikael Byrial Jensen 



fører dåbsfølge ind i procession, og at  in-

gen af præsterne har procession ud af kir-

ken under postludium. 

Provstiet beder om forslag til dato vedrø-

rende Provstesyn i Kirken i foråret 2019, 

Daglig leder og ny kirkeværge finder nye 

datoer. 

Søren Ohlsen: 

Der forventes i efteråret et begrænset brug 

af vikarer i forbindelse med en 3 ugers sy-

gemelding i forlængelse af en medarbejders 

planlagte operation.   

 

B Gert Husum: 

Status for medlemmer i Menighedsrådet; 

Arnes Sloth Kristoffersens bortgang, og 

senest at Adelina Baleanu udtræden pr. 

24.8.18. begrundet i flytning, indebærer at 

vores to suppleanter Ulla Kürstein Jensen 

og Julie Robinson træder fast ind i menig-

hedsrådet. Inge Dammeyer, der siden jaunar 

2017 år har haft orlov, deltager i det om-

fang det er hende muligt perioden ud. 

c Ole Dahl: Kollekter er afstemt. Feriestatus 

afstemmes ligeledes. Nye forsikringsdæk-

ninger for deltidsansatte giver en udfor-

dring der arbejdes med. Venture er sat på 

sagen for at udrede hvilke af vores timean-

satte der er dækket. 

d Søren Ohlsen  orienterede som stedfortræd-

enden kirkeværge om de praktiske småop-

gaver der løbende løses, derefter var der en 

generel diskussion om muligheder for at 

forbedre temperaturforholdene i kirke un-

der højsommer. Vi bestræber os på at opti-

mere udluftning i kirken i den daglige drift, 

ud fra de muligheder instalationernerne 

giver. 

e  

  

  

  
 

10.  Orientering fra udvalg Ulla Kürstein Jensen:Kunstudvalget;. Arne Sloth 

Kristoffersen og Adelina Baleanus udtræden gør 

at udvalget gerne vil suppleres. To gode forslag til 

nye deltagere i udvalget, Tine Bundgaard Husum 

og Agnete Rasmussen, spørges. 

Ulla reflekterede over processen omkring ud-

smykningen i kirken som Arne Sloth Kristoffersen 

også var kraftigt involveret i. 

Hasserisaftenudvalget: Ulla informerede om at 

Hasserisaften fylder 30 år og markeres bl.a. i næ-

ste blad. Den første Hasserisaften i sæsonen er den 

19. september under titlen ”Gud er et sprog der 

har vist sig at kunne bruges” 

Kirkebladsudvalg. Forlag: I gudstjenestelisten i 

kirkebladet kan vi tilføje basisteksthenvisning i 

forbindelse med søndagangivelsen 



 

 

 

 

 
 

11.  Eventuelt  

 

 

Næste møde 10. oktober 

Referent: Søren Ohlsen 

 

Mødet slut kl. ________20.35________ 

 

 

 

 

BILAGSLISTE 

 

Nr. Modt. Beskrivelse 

1 20.9.18 Kommentarer 

2 20.9.18 Kvartalsrapport 

3 20.8.18 Budget, art 

4 20.8.18 Budget, formål 

5 20.8.18 Kontospecifikationer 

7 Juni2018 Ansøgning Kamillus Aalborg 

8 Juli 2018 Takkebrev fra Kirkens Korshær 

 


