Referat at møde i Ulfborg Menighedsråd
mandag den 27.04.2014 kl.18.00
i sognehuset Kirkevænget 2, Ulfborg.
Arkitektfirmaet Søren Andersen deltager i punkt 1.
Til stede var: Anna Grete Toft – Valborg Slyk – Kirsten Hansen – Lene Brietzke – Arne D. Ramussen – Kirsten
Engmark og Lene M. Ganderup.
Gitte Hansen og Tina Søndergaard deltog fra punkt 2.

Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt
Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
Sager til behandling:
1. Den ny præstebolig.
Stillingtagen til redigeret skitseprojekt.
Det redigerede skitseprojekt vil blive fremsendt inden mødet, hvis det kan nås. Ellers bliver det
udleveret på mødet.
Arkitekten gennemgår projektet kl. 18.00.
Beslutning: Skitseprojektet overlades til prisoverslagsberegning.

2. Regnskabsrapport for 1. kvartal 2015.
Bilag vil blive fremsendt inden mødet.
Valborg Slyk gennemgik kvartalsregnskabet, som blev taget til efterretning.

3. Ulfborg kirkegård. Ændring i forbindelse med Kirkegårdsplanen af 2012. 3- rækkede gravsteder.
Der er 11 3-rækkede gravsteder på Ulfborg kirkegård, som ikke længere kan anvendes til
kistebegravelser, fordi gravene skal graves manuelt. Dette er ifølge arbejdsmiljølovgivningen ikke
længere tilladt. Der har fra 2008 og indtil 2012kunnet gives dispensation til den manuelle gravning,
men kun under forudsætning af ændring af Kirkegårdsplanen, og indtil denne kunne træde i kraft.
Gravpladserne vil fortsat kunne anvendes til urnebegravelser. Der vil kunne anvises et andet
gravsted, hvis der ønskes kistebegravelse.

Gravstedsindehaverne får besked herom i brev, og der vil blive et indlæg i kirkebladet.
Der henvises til Kirkeministeriets vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på
kirkegårde af 2008 side 58.
Taget til efterretning.

4. Anvendelse af messehagel i Ulfborg Kirke.
Graveren gør opmærksom på, at messehagelen bruges meget lidt, og at det bliver mindre nu, hvor
de " store højtider" går på skift mellem kirkerne.
Skal den i brug ved hver gudstjeneste i Ulfborg kirke?
Beslutning: Den bruges hver søndag under nadveren - på helligdage under hele gudstjenesten.

5. Himmelstigen i Ulfkær kirkes triumfbue.
Der var fremkommet store revner i den, som nu er udbedret. Nu fremstår den lidt "slidt" på grund
af reparationen. Himmelstigen er malet direkte på kalken. Den er etableret i forbindelse med
renoveringen af kirken i 1999, lige før kirken blev 100 år. Den er således kun 15 år gammel.
Skal himmelstigen males op, kan det ikke prisfastsættes på forhånd, da malingen skal laves manuelt
for at ramme de rigtige farver. Hvis den skal fjernes, og der skal findes en anden løsning , kan dette
heller ikke prisfastsættes på forhånd, da bemalingen (sort og okker)
skal fjernes manuelt (vaskes af).
Fjernelse af felterne vil medføre, at det skal godkendes af stiftsøvrigheden.
Nationalmuseet skal ikke høres, fordi den kun er 15 år gammel jf. bekendtgørelse om folkekirkens
kirkebygninger og kirkegårde, oktober 2007 paragraf 11.
Hvad gør vi ved himmelstigen?
Den bevares; males og forsegles.

6. Trosbekendelsen.
Skal vi synge den?
Sagen er rejst af præsten.
Beslutning; Den bliver sunget efter Pinse og 3 mdr. frem.

7. Opfølgning på menighedsmødet den 26.04.2015.

Drøftet; måske kan vi holde det i forlængelse af en gudstjeneste næste år. Vi synes, der var for få
deltagere til et spændende og inspirerende foredrag.

Sager til efterretning.


Orientering om aktuelle emner siden sidste møde
v. præsten.
Efterlyste emner til det næste kirkeblad. Der blev forslået indlæg om præsteboligen samt omtale af
Mette Bocks foredrag til menighedsmødet.
Luthers Nøgle var en stor succes.
Har været på diakonitur med konfirmanderne.
v. kasserer

v. kontaktperson
Overenskomstforhandlinger hvert 3. år – dog årlige lønforhandlinger.
v. kirkeværge
Der skal ses på adgangsforholdene til Ulfborg Kirke, når der er provstesyn den 19. maj, hvor der
også skal ses på et tagvindue i præsteboligen.

v. aktivitetsudvalg
21/05: Teologisk Salon. 28/06: Sommermøde med Søren Nielsen 5/6: Maratonsang på
Grundlovsdag på Staby Efterskole.

Eventuelt:
Påskeliljer i Ulfborg Kirke i påsken fremover.
Erik Lund har 20 års jubilæum 1. maj – der gives en opmærksomhed.

