Referat fra menighedsrådsmøde den 25. april 2019 kl. 19.00 på
graverkontoret.
Alle var mødt.
1.Godkendelse af dagsorden.
2. Kvartalsrapport fra 1.1-19 – 31.3 – 19
Gennemgået og godkendt
3. Ønsker til budget
Udkast til budget er blevet drøftet, og der ønskes enkelte ændringer. Derudover ønskes en
generel forøgelse af budgettet med 50.000 kr
4. Kirke-og kirkegårdudvalg har besigtiget kirke- og kirkegård.
Kirken udvendig. Fuger på den syd/østlige del af kirken samt øverst på den østlige
gavl , trænger til reparation. Indvendig i kirken skal der observeres for borebiller.
Græs trænger til reparation, der er bare pletter.
I det nordvestlige hjørne af kirkegården er der udgåede træer.
Der skal indhentes tilbud på fugearbejdet. Plænen skal repareres. Oprydning i det
nordvestlige hjørne indgår i udviklingsplan for kirkegården
5. Kirkegårdsudvikling.
Orientering fra møde den 27. febr. v. kirkegårdskonsulent Mogens Andersen.
Der søges assistance fra landskabsarkitekt vedr. kirkegårdsudvikling og vedr. syge træer
og udgåede træer i kirkegårdens nordvestlige hjørne
Provstiet ønsker, at der i 2024 foreligger en godkendt udviklingsplan for alle kirkegårde.
Menighedsrådet har udarbejdet et tillæg til kirkegårdsvedtægten, som lægger linjerne for
den fremtidige udvikling.

6. Drøftelse af spørgsmål (fra visionsgruppen for gudstjenesteudvikling)
Hvorfor går vi i kirke? Hvornår skal gudstjenesten ligge? Ugedag, tidspunkt, og
Hvor? Skal der være forklarende regibemærkninger undervejs?
Spørgsmålene blev drøftet.

7. Orientering v. udvalg.
Kontakt person v. Karin.
Aktivitetsudvalg v. kamma
Koncert i Voer Kirke 20. juni med Gospelkor fra Hjallerup
Vendsysselfestival i Voer kirke 3. august
4. september syng solen ned (Agersted kirke)
29. september høstgudstjeneste i begge kirker. Voksenkoret medvirker.
22. oktober sogneaften ved Rikke Nielsen i Flauenskjold kulturcenter
3. november Alle Helgen 3. november kl 16,00 i Agersted kirke
1. søndag i advent kl 15 i Agersted Kirke. Voksenkoret medvirker.
11. december julemusikaften, skolekor + voksenkor
Kirke-og kirkegårdsværge v Jens Jakob
Kirkeværgen undersøger mulighederne for vanding af nyplantninger
Det besluttedes at få repareret yderdøren ved graverkontoret.
Præstegårdsudvalg v. Birgitte
Kirke-og kirkegårdsudvalg v. Kamma
8. Ansøgning fra Tværkulturel Sommerlejr
Der bevilliges 1000 kr
9. Orientering v. Kathrine
10. Siden sidst v. Kamma .
Hjallerup menighedsråd tilbyder ledige pladser til en studietur til Sønderjylland fra 27. –
30. august
11. Evt.
12. Lukket punkt

