Referat for møde for Sønderholm-Frejlev Menighedsråd
Onsdag d. 14. april 2021 kl. 17-20 i Frejlev Kirkecenter
Til stede: Peter Stoffersen, Mads Sølver Pedersen, Povl Thomsen, Jens Pedersen, Leif Jensen, Helle
Bang, Gerda Buus Larsen, Rikke Sommer Eriksen, Lotte Lyngby, Jørn Skøtt Andersen, Annee Bonde
Fraværende: Karen Eskesen, Peter Asboe-Hermansen
1. Godkendelse af dagsorden
Der henstilles til at udsende bilag og dagsorden senest 5 hverdage før mødet, jf.
forretningsordenen.
2. Godkendelse og underskrift af mødereferat
Godkendt og underskrevet.
3. Nyt fra formanden
o Orgeludvidelse
Vi mangler stadig en formel godkendelse fra stiftet. Formanden kontakter stiftet
snarest.
o Portalændring i Sønderholm (ansøgning)
Byggesagen er godkendt af provstiet og videresendt til stiftet. Vi afventer stiftets
godkendelse.
o Tilbud på hjemmeside fra DKM
Vi takker nej.
o Projekt vedr. velkomstportal i Frejlev (Kirkebakken)
Der er lavet en aftale vedr. etablering og vedligeholdelse af stensætning, sti og
blomstereng på ”Kirkebakken”, matr. 2ah Frejlev By, Frejlev. Kirkeværgen i Frejlev
bliver kontaktperson.
Portalen indvies den første weekend i september sammen med byfesten.
o Driftsramme for 2022
Foreløbig driftsramme er meldt ud fra provstiet.
o Tilbud på Højskolesangbog
Præsterne laver en konkret ansøgning med antal og pris til næste møde.
o Bispevalg
Der er pt to kandidater. Der kommer valgmøder senere, hvor vi kan høre mere.
o Danske Sømandskirker

Vi støtter med 1.500 kr.
o Ansøgning fra Hele Danmarks Familieklub om husly i Frejlev Kirkecenter 2
tirsdage om måneden kl. 16.00 – 19.30 – se vedhæftede ansøgning
9 familier er allerede tilmeldt i Frejlev – de mødes pt udenfor kirken.
Vi siger ja til, at de fortsat må mødes udenfor Frejlev Kirke, og at de må låne
kirkecenteret, når det bliver muligt igen, dog under forudsætning af at der ikke
foregår andet. Der laves en prøveperiode, som varer 2021 ud, hvorefter aftalen
evalueres.
o Varmeanlæg i Frejlev Kirke
Der er problemer med varmefordelingen i Frejlev Kirke.
Formanden og kirkeværgen fra Frejlev har holdt møde med arkitekt Per Seeberg,
som efter aftale udarbejder en samlet økonomioversigt til menighedsrådet til
forelæggelse for provstiudvalget. Arbejdet skal koordineres med maling af kirken,
og både varmeanlæg og maling planlægges lavet i 2023. Den nærmere tidsramme
aftales senere.
4. Nyt fra rådsmedlemmerne
Intet at referere.
5. Nyt fra kontaktpersonen
Der er taget afsked med kirkesangeren i Sønderholm. Stor ros til personalet for en god
håndtering af gudstjenesten.
Der afholdes et møde i næste uge med præsterne, kirke-/kulturmedarbejderen, organisten
og kontaktpersonen vedrørende ansættelse af ny kirkesanger.
Budgetønsker fra personalet er sendt videre til budgetudvalget.
I forbindelse med etablering af kontor til kirke-/kulturmedarbejderen foreslås indkøb af
samlet pakke med el-klaver, klaverbænk og høretelefoner til en pris på 8.490,- kr. Beløbet
bevilges af menighedsrådet.
6. Nyt fra kirkeværgerne
o Taget på Sønderholm Sognegård har en del skader efter vinteren
Det tages op ved kirkesynet
o Fastlæggelse af tid og dato for kirkesyn
Kirkeværgerne finder en dato i samarbejde med bygningssagkyndig og formand for
kirke- og kirkegårdsudvalget.
o Der skiftes pt blykant på Sønderholm Kirke.
o Der skal indkaldes til ét-års eftersyn af maskinhuset. Kirkeværgen i Sønderholm
tager fat i Kvist og Kristensen.
o Affaldspladsen i Sønderholm er nu etableret og taget i brug.

7. Nyt fra udvalgene
o Præstegårdsudvalget
i. Valg af procedure for ny forpagtningsaftale
Den nuværende aftale udløber 31/12-2021. Formanden for udvalget
undersøger en eventuel pligt til at udlicitere.
ii. Øvrig orientering fra præstegårdsudvalget
Der er indgået aftale med GS Nord om beskæring af træer i forbindelse med
regulering af råger.
o Aktivitetsudvalget
i. Foredrag om REGAN Vest er udskudt endnu en gang – vi afventer udmelding
om forsamlingsloftet før fastsættelse af ny dato.
o Graveren i Sønderholm giver rundvisning på kirkegården i Sønderholm forud for
næste menighedsrådsmøde, kl. 16.30.
8. Nyt fra kassereren
o Godkendelse af kvartalsrapport 1. kvartal 2021
Godkendt.
o Orientering om procedure for betalinger.
9. Nyt fra præsterne
o Der afholdes pilgrimsvandring hver anden uge i perioden 29/4-21 – 15/7-21
o Studieorlov 1/9-21 – 30/11-21
o Der laves en optagelse af en pinsegudstjeneste
o Pinsevandringen i Sønderholm forventes afholdt; eventuelt med forplejning ved
Troldkirken i stedet for i Sognegården
o 2. pinsedag afholdes friluftsgudstjeneste i Frejlev. Der er servering efter
gudstjenesten.
10. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
Intet nyt.
11. Kirkecenter/sognegård
o Sønderholm Sognegård
Projektor i konfirmandlokalet og lydproblemer i sognesalen
Præst og kirkeværge i Sønderholm undersøger muligheder for opgradering af
anlæg.
o Frejlev Kirkecenter
Inventarliste – kontaktpersonen for Kirkecenteret kontakter graveren i Frejlev for
opfølgning.
12. Eventuelt
o Henvendelse fra Bislev menighedsråd vedrørende grundlovsdagsarrangement –
se annonce i Nibe Avis (Kirke & Liv).
o Forslag om afholdelse af temadag for menighedsrådet – Tirsdag den 11/5-21 kl.
16.00 i Frejlev Kirkecenter. Der nedsættes et udvalg til planlægning af dagen.

o Dato for den årlige studietur fastlægges til søndag den 10/10-21. Turudvalget går
videre med planlægningen.

Formand for Sønderholm-Frejlev Menighedsråd
Peter Stoffersen

