Referat fra møde i Hvide Sande menighedsråd
den 7. marts 2017 kl. 19
i Klittens Menighedshus
1 Velkomst

Velkomst ved Jens Nicolai.

2 Salme

Nr. 487 v. 1, 5, 6 + 7 i DDS.

3 Nyt ved sognepræsterne

Daniel orienterer om projekt koncert/lovsangsgudstjeneste Kristi
Himmelfartsdag - 10.000 kr. bevilget til dette arrangement.
Alle præster i provstiet har lige været på kursus i Løgumkloster et rigtig godt kursus.

4 Nyt ved kontaktpersonen

Kent har besøgt graveren på kirkegården og blevet introduceret i
dennes arbejde.
Organistvikarer er fundet til afløsning under Ries ferie + fridage.

5 Nyt ved kirkeværgen

Heden Danmark har "ryddet godt op" i træerne omkring kirkegården.

6 Nyt ved kassereren

Poul orienterer om gråzone omkring fjernvarmeforbrug.

7 Nyt ved formanden

Orienteringsmøde for nye menighedsråd i Ribe Domkirke onsdag
08.03.17.
Angående godkendelse af regnskab: afholdes et kort møde den
27.03.17 kl. 16.30 sammen med Alex Wejse.
En ny aktivitet: Babysalmesang.
Studietur afholdes den 03.09.17.
Grundlovsgudstjenesten har i år 10 års jubilæum.

8 Lydudstyr til rytmiske gudstjenester og
indkøb heraf. - Status

Der blev orienteret herom.

9 Istandsættelse af tag på klokkestabel

Krenne følger op på dette.

10 Belysning af Helligåndskirken

Poul orienterer, at kommunens forsyningsselskab ikke længere vil
betale el til udendørsbelysning ved Helligåndskirken. Kirkeværgen
bemyndiges til af finde en løsning sammen med Jens Otto.

11 Gudstjenestetider

Punktet sættes på dagsorden til fælles menighedsrådsmøde.

12 Revurdering af gaveregulativ

Et udvalg (Kent, JN og Anni) nedsættes til at udforme forslag til revidering af gaveregulativet. Anni indkalder til møde.

13 Procedure omkring altervin

Drøftedes. Proceduren vil fremgå af en brochure, som er ved at
blive udfærdiget af præsterne.

14 Spørgsmål omkring søndagsprædikenen

Der blev diskuteret, hvordan man kunne samtale om søndagens
prædiken - forslag
1) Kirkekaffe
2) Kirkebladet gør opmærksom på denne mulighed
3) En "responsgruppe".

15 Planlægning af visionsaften

Visionsaften den 4. april kl. 17.

16 Punkter til næste menighedsrådsmøde

Til næste fælles menighedsrådsmøde: Gudstjenestetider
Den 23.05.17 er der kirkegårdssyn.

17 Eventuelt

Torsdag den 09.03.17 møde i turistgudstjenesteudvalget.

18 Afslutning

Vi sang nr. 336 i DDS. Daniel læste søndagens tekst.

19 Underskrift af protokol

Referatet blev underskrevet.

