
Referat afmøde i Hasseris sogns menighedsråd, 

tirsdag den 24. august 2021 kl. 19.00 

                                                                                     Ark nr. 2021 /  
Udsendt den 31.8.21  

 

 Indledning v/ Lisbeth Bitsch Vingborg Afbud fra: Ole Dahl og Helle Aaen Jensen 

 

 Dagsorden:  

1.  Godkendelse af dagsorden. Godkendt 

2.  Godkendelse af referat fra sidste menig-

hedsrådsmøde. 

Godkendt 

3.  Halvårsregnskab (1.+2. kvartal) 

(bilag 1,2,3) 

Godkendt. 

 

4.  Valg af kasserer Inge Dammeyer er valgt som ny kasserer pr. 1.9.21 

5.  Kombineret præstestilling, profilering og 

igangsættelse af ansættelsesprocedure (Bi-

lag 4) 

Ansættelsesudvalg nedsat med følgende medlemmer: 

Tinne Berthelsen, Ole Lerup, Gert Husum, Mikael 

Byrial Jensen. 

Udvalget tager kontakt med berørte provster med 

henblik på at få sat stillingprocessen i gang, og dan-

net en fælles arbejdsgruppe. 

6.  Status i.f.m. Covid-19 Generel orientering fra Gert Husum og Søren Ohl-

sen.  

Antalsbegrænsningerne er væk, men en fokus på 

hygiejne bibeholdes, hvor arrangementer ligger tæt. 

Overordnet skal sund fornuft og effektiv udnyttelse 

af ressourcerne være ledetråden for, hvordan opga-

verne  løses i praksis.  

De ansvarlige for enkelte arrangementer overdrages 

opgaven med at sikre , at aktiviteter afvikles forsvar-

ligt og fornuftigt. 

7.  Kirkeudvidelse, herunder nedsættelse af 

arbejdsgruppe. 

Indledning ved Gert Husum. 

En byggevisionsgruppe skal, ud fra indsamlede øn-

sker og oversigter fra arbejdet i 2019, udarbejde et 

oplæg til visionsmøde/MR møde den 6.10. 

Kirkeudvalget er valgt til at påtage sig denne opgave. 

Lister og oversigter fra 2019 sendes ud sammen med 

referatet. 

8.  Opfølgning vedrørende:  

Orgelreparation (bilag 5) 

Andre løbende projekter; 

Gardiner i kirken 

Kontor til korleder 

 

Orgelreperation:  

Kontrakten relaterende til projektet er underskrevet, 

og datosætning af projektet , ugerne 1-8 i 2021 er 

planlagt som arbejdsperioden. 

 

Rullegardiner i kirken er genrelt dårligt fungerende 

og er en bekostelig opgave set ud fra indhentede 

tilbud. Der skal eventuelt ske en delvis udbedring i 

forbindelse med de gardiner der omkranser orgelet. 

 

En  udarbejdelse af et kontor til korlederen, i lokalet 

ovenpå organistkontoret i tårnet, vurderes at beløbe 

sig til 100.000,-, og derfor skal en alternativ løsning 

findes p.t. indtil en langsigtet plan for kirken  kan 

indeholde en løsning. 

9.  Brug af Bibelen 2020 (Bilag 6) Menighedsrådet godkender at præsterne har mulig-

hed for at bruge bibelen 2020 i gudstjenesten. 



 

 

10.  Kirkesyn 2021 Dato for kirkesyn er fastsat til onsdag den 22. sep-

tember kl. 9.00 

11.  Menighedsmøde 2021 

 

Fastsat til 31. oktober, efter Højmessen 

Ud over den faste dagsorden, bør resultater af visi-

onsarrbejdet præsenteres ved menighedsmødet 

12.  Ansøgninger: Ingen 

Takkebrev: Takkebrev Kirkens Korshær 

(Bilag 7) 

 

 

13.  Orientering fra  

     a) præster og ansatte 

 

     b) formand 

 

     c) kasserer 

 

     d) kirkeværge 

 

     e) kontaktperson 

 

 

a Henriette Rosendal: Orietering vedrørende 

konfimationer og afvikling deraf, i lyset af 

ændrede retningslinjer, samt orientering om 

opstart af undervisning af de nye hold. 

 

Inge Thomsen: Orientering om opstart af 

meditationsgudstjenester. 

 

Mikael Byrial Jensen: Orientering om op-

start af Hasserisaften, Studiekreds m.m. 

 

Anne Sophie Bredmose Jakobsen: Oriente-

ring om afvikling af Minikonfirmander. 

 

b Intet 

c Intet 

d Intet 

e Orientering ved MUS samtaler 

  

  

  
 

14.  Orientering fra udvalg Medieudvalg ved Anne Sophie Bredmose Jakob-

sen:  

Udvalg mødes med Sofie Klingenberg i kommen-

de uge. 

 

Lavmesseudvalg: 

Lisbeth Vingborg bliver midlertidig tovholder i 

lavmesseudvalg. 

 

Anne Sophie Bredmose Jakobsen:  

Der har været gode erfaringer med korte gudstje-

nester, hvilket kan videreudvikles også i form af 

hverdagsgudstjenester, med opstart pr. februar 

2021. 

 

Ligeledes har der har været rigtig gode erfaringer 

med onsdagsvandringer hen over sommeren, og 

der gives en stor tak til Ragna og Jørgen Larsen, 

for arbejdet i forbindelse dermed. 

 

 

 
 

15.  Eventuelt  

 

 

MR møde oktober: flyttes fra 5.10. kl. 19.00 til 6.10. 

kl.17.00 

Visionsarbejde sættes på som centralt punkt 



 

 

 

Inger Beyer (suppl.): Orientering om ekstraordinær 

generalforsamling i Distriktsforeningen 5. oktober, 

Hans Egedes Kirke, jævnfør udsendte indkaldelse. 

 

Ragna Larsen: Orientering fra årsmøde i Distriktfoe-

ningen 

 

 

Referent: Søren Ohlsen 

 

Mødet slut kl. ________9.25________ 

 

Oprydning: Helle Brink, Poul Henrik Kærsgaard, Poul Sørensen 

 

 

BILAGSLISTE 

 

Nr.  Beskrivelse 

1  Kvartalsrapport 1+2 kv. 2021 

2       Budget-formål 2021 pr 30.6. 

3       Kvartalsrapportering grafisk 1+2.kv. 2021 

4       Embedsbeskrivelse 2016 med opdaterede medlemstal 

5      Svarbrev fra Provstiet vedr. behandling af finansiering, orgelpr. 

6       Informationsbrev fra Biskop 

7  Takkebrev Kirkens Korshær 

8        

9        

10   

11   

12   

13   

14   

15   

        

 


