Menighedsrådsmøde i Hersom

Dato: 25. januar 2022
Kl. 17.00 i Konfirmandstuen

Nr. 36
Kristoffer Kempe

Dagsorden

Beslutning

1.Velkomst

Formanden bød velkommen. Alle mødt

2.Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt

3. Meddelelser a) Sognepræst b)
Formand c) Udvalg d) Andre

Der er 18 konfirmander i Bjerregrav Kirke, store bededag d.
13.5. er der konfirmation.
Formand oplyste, at tinglysning af eng, som er solgt til
Bjerregrav Friskole er gået i orden. Bevaringscenter Nord
kommer på besigtigelse af kirken d. 28.1. kl. 9.30. Den 8.2.
kommer Konserveringscenter Vejle kl. 9.30 på besigtigelse.
Ib Justesen og Elle Stahl Pedersen deltager.
Kirkegårdsadministrationsprogrammet er installeret og Birgit
bruger det. Birgit Jespersen og Kristoffer Kempe har været
på kursus.

4. Ansættelse af organist

Menighedsrådene i Hersom og Klejtrup sogn har ansat Dorte
Rask Laursen som organist og korleder fra d. 1.1. 2022 i
vikariat. Dorte bor i Sønder Onsild og har arbejdet som
organist, korleder og musiker i mange år. Dorte er organist
ved gudstjenesten den 30.1.2022

5. Status på projekt vedr.
sikringsareal af lægning af
bevaringsværdige gravsten

Formanden gennemgik forslag til brev til Viborg Østre provsti.
Brevet ønskes rettet på følgende punkter:
-Siden 2018 er der regler for sikring af gravsten, så de ikke
kan vælte (25 sten står op ad diget, hvilket ikke er lovligt)
-Da der er jubilæum for Hersom Kirke i august, ønskes
arbejdet gennemført til april.

6. Hjertestarter

Der er ansøgt om hjertestarter (frist 1.3.) hos Trygfonden
Vi kan købe hjertestarter hos Falck for 12.900 Kr.
Serviceaftale koster ca. 1000 kr. årlig på tilbud. Vi vil købe
en hjertestarter, hvis ansøgningen ikke bliver bevilget.
Placering v/toilettet ved graverhuset.
Ib Justesen undersøger tilbud fra Hjerteforeningen.

7. Forslag til Årsplan for 2022

Formanden gennemgik forslag til årsplan, som blev tilrettet

8. Sang aften i Hersom Kirke i
februar-marts

Det blev besluttet, at vi satser på en julekoncert i december
2022, da pandemien ikke er slut endnu.

9. Hersom Kirkes 900 års
jubilæum – plan

Vi har aftalt, at festgudstjenesten skal afholdes den 14.8.
med spisning i forsamlingshuset efterfølgende.
Vi har gennemgået planen for friluftspillet, som skal opføres
den 4. september.

10. Kommende møder og arr.

Der er medarbejdermøde den 10.2. kl. 16.30 å i
Konfirmandstuen, hvor kontaktpersoner og formænd fra de
tre menighedsråd deltager. Ib Justesen arrangerer mødet.
Formanden arrangerer fællesmødet for menighedsrådene
den 22.2. kl. 17.00.

22.2. kl. 1700 Fællesmøde for
menighedsrådene

Næste menighedsrådsmøde

Næste menighedsrådsmøde bliver den 15. marts kl. 17.00

11. Evt.

Vedr. priser og tilbud på gravstenssikring, fortalte Birgit
Jespersen om AK Totals tilbud.

Hersom, den 25.januar 2021
Underskrifter

