
Referat af møde i Hasseris sogns menighedsråd, 

Tirsdag den 22. januar 2019 kl. 19.00 

                                                                                     Ark nr. 2019 /  
Udsendt:31.1.19  

 Indledning: Inge Thomsen Afbud: Julie Robinson, Poul Sørensen 

 

 Dagsorden:  

1.  Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2.  Godkendelse af referat Godkendt med rettet slåfejl. 

3.  Præsentation af orgelprojekt, herunder 

setzer automatik og eventuel udbygning.  

(bilag 1) 

Præsentation ved Peter Lindhardt Toft og Marianne 

Haldrup.  

Nuværende registermekanik udviser efterhånden 

tegn på slidtage, hvilket kommer til udtryk ved lej-

lighedsvise udfald. Ønsket er i forbindelse med ud-

bedring af dette at bringe instrumentet up to date ved 

at montere setzerautomatik.  

En større vision kunne være at projektere med et 

fjerde værk i orgelet. Tanken er at kunne søge finan-

siering gennem fonde til store dele af projektet. Set-

zersystemet kunne udgøre det for egenfinasieringen. 

Setzer: ca 400.000 

Udbygning incl. setzer: ca 3.000.000 

Der fremskaffes tilbud eller overslag på  

1. Reparation 

2. Setzer 

3. Udbygning af orgelet. 

4. Konsulent i forbindelse med udbygning. 

Projektes tages med ved kommende provstesyn d. 

4.2.19 

 

4.  Belysning i kirken De nye LED pærer i kirkerummets lamper har en 

farvekarakteristik og lysspredning, der adskiller sig 

fra, hvad vi har haft tidligere, og lader noget tilbage 

at ønske med hensyn til lyskvaliteten i rummet.  

Der nedsættes et udvalg til indhentning af kvalifice-

rede bud på løsning, udarbejdelse af idéer og forslag 

til optimering af lyset, eventuelt med tillægsbelys-

ning. 

Udvalg: 

Anna Bach 

Agnete Brink 

Ole Lerup 

5.  Aftaler og betingelser for udstilling af 

kunst i kirken. Herunder forsikring (bi-

lag 2) 

Kommisorium for kunstudvalg udarbejdet og god-

kendt. Der udarbejdes ligeledes en standardkontrakt 

til formalisering af aftaler med kommende udstillere. 

6.  Menighedsmøde, status Program er udarbejdet. 

Peter Lindhardt Toft vedr. kor, Mikael Byrial Jensen 

vedr. minikonfirmander og bibelkreds, Ulla Kürstein 

Jensen vedr. kunstudvalget, samt  evt en repræsen-

tant for børnekvarteret, bidrager med præsentationer.  

Gudstjeneste 17.00 

Spisning 18.00-18.30 

Møde 18.30-20.30 

7.  Medarbejderfest, status Organisterne, sammen med musikgruppen som hel-

hed, har sagt ja tak til at planlægge medarbejderfe-

sten. 



8.  Pilgrimsvandring med ønske om mode-

rat garanti. Ved Inge Thomsen ( bilag 3) 

Der bevilges 2000,- til aflønning af  friluftsvejleder 

Ib Hansen 

9.  Ansøgninger o.a.: 

Støtteforening for Danmarks Kirkelige 

Mediecenter (bilag 4) 

Takkebrev Læger uden grænser (bilag 

5) 

 

 

Ansøgning afvist , da vi ikke kan/må støtte under 

givne omstændigheder. 

10.  Orientering fra  

     a) præster og ansatte 

 

     b) formand 

 

     c) kasserer 

 

     d) kirkeværge 

 

     e) kontaktperson 

 

a Agnete Brink: Informering om  Kyndel-

missegudstjeneste d.4.2.19. Studiekreds 

har 45 tilmeldte. 

 

Henriette Rosendal: Benny Vindelev hav-

de succesfuld aktivitetsdag, under titlen 

”Cobra” med konfirmanderne, og i forlæn-

gelse af det bliver der en fælles konfir-

mandgudstjeneste, med udstilling i Vor 

Frue kirke. Konfirmandernes arbejde ud-

stilles efterfølgende på Kunsten.  

Henriette Rosendal informerede overord-

net om sit  arbejde i forbindelse medar-

bjdsmiljøsager inden for Folkekirken.  

Minikonfirmander fra Gl. Hasseris Skole 

begynder i uge 11. 

 

Inge Thomsen: Udgift for spisning i for-

bindelse med Meditationsgudstjenester 

dækkes fremover af kirken. 

 

Mikael Byrial Jensen: Minikonfirmandun-

dervisningen for  Stolpedalskolens elever 

er startet op, og der deltager 34. 

 

Jesper Tølbøll: APV er under udarbejdel-

se. 

 

Søren Ohlsen: Orientering om tiltag i for-

bindelse med  udgivelse af kirkeblad.  For 

at få et overblik over effektiviteten af ud-

delingen, har borgere i sognet nu mulighed 

for direkte at henvende sig til Nordjyske 

Omdeling ved manglende kirkeblad. Der 

vil ligeledes være informationer på hjem-

mesiden, samt annonce i Midt Vest-avisen, 

samme dag som uddelingen (13.2.), med 

informationer og retningslinjer. 

Det nye kalendersystem ChuchDesk er 

taget i brug. Overgangen fra det tidligere 

system ser ud til at gå tilfredsstillende. 

b  i.a.b. 

c Provstiet har overtaget ansvaret for præ-

stegårdene, og i den forbindelse er der 

stadig nogle praktiske afregninger og me-

kanismer for løbende afregninger, der skal 

på plads. 



4. kvartal ser også ud til at gå i positiv 

ligesom foregående 3 kvartaler. 

Overgang til dobbelt fuldmagtsystem er 

under udarbejdelse i samarbejde med Ven-

ture. De sidste praktiske konsekvenser af 

dette i relation til sagsgang og forvaltning 

af konti er ved at blive fastlagt. 

 

d Provstesynet er planlagt til den 4.2.19 

kl.12,30 og 13.30 præstegårdene, samt 

kl.14.30 kirken. 

e APV er under udarbejdelse, der orienteres 

ved kommende møde i marts. 
 

11.  Orientering fra udvalg 

 

Kunstudvalg: 

Ulla Kürstein Jensen informerede om, at der søges 

efter nye medlemmer gennem sognebladet(der er 4 i 

udvalget p.t.) 

Udflugtsudvalg:  

Tinne Bertelsen mindede om, at man skal huske til-

meldelse til turen. 

Hasserisaften:  

Ulla Kürstein Jensen; Foredragsholder ved Hasseris-

aften onsdag den 23.1 er Jens Smærup Sørensen. 

 

 

12.  Eventuelt Punkt til næste gang: Kirkens korshærs børne- og 

familiearbejde. 

Inger Beyer:  

Evaluering af landindsamling for Kirkens Korshær; 

Den vigende deltagelse ved indsamlinger er et ud-

bredt fænomen. 

Distriktforeningen; Husk Generalforsamlingen den 

6. februar  i Vor Frelser Kirke med tilmeldingsfrist 

den 1.2. Se nærmere detaljer i indbydelsen. 

Referent: Søren Ohlsen 

 

Mødet slut kl. ______21.15__________ 

 

 

 

BILAGSLISTE 

 

Nr. Modt. Beskrivelse 

1  Orgelprojekt 

2 18.12.18 Forsikringsenheden 

3 15.1.19 Pilgrimsvandring 

4 December 

2019 

Støtteforening Danmarks Kirkelige Mediecenter 

5 28.12.18 Læger uden grænser 

6   

 

 


