Referat fra møde i Hvide Sande Menighedsråd
tirsdag den 9. januar 2018 kl. 19
i Klittens Menighedshus.
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Velkomst
Salme
Gensidig ídédrøftelse omkring
fremtidens
Helligåndskirke,
Præsentation af Johnny
Andersen, Fjordlyst Tegnestue
Hvordan ser vi fremtidens
Helligåndskirke rent
arkitektonisk. Gensidig
drøftelse.
Hvordan kommer vi videre ?
Lydanlæg
Organist til tyske gudstjenester
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Høstgudstjeneste 2018
Nyt ved sognepræsterne
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Nyt ved kontaktpersonen
Nyt ved kirkeværgen
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Nyt ved kassereren
Nyt ved formanden
Punkter til næste
menighedsrådsmøde
den 06.03. kl. 16-18
Eventuelt
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Velkomst v/JN
Vi sang salme nr. 557.
JA orienterede om, hvilke projekter han tidligere
har arbejdet med.
Ønsker for “den fremtidige kirke” blev opridset.
Mulighederne blev drøftet.
JA blev bedt om at udarbejde en plantegning.

Drøftet.
Tyske gudstjenester: 15., 22. + 29. Juli.
Indtil videre er der ikke tilbud om organist.
Punktet tages på til fælles menighedsrådsmøde.
Punktet udsættes.
Daniel orienterer:
I gang med ansættelsesprocedure ifb.
stillingen som kordegn.
Positiv tilkendegivelse ang. kirkekaffe.
Th. Kristensen stopper med at være
mødeleder vedr. fredagstræf.
Tidebøn/meditation fra askeonsdag
(14.02.) og frem til påske - Martin Backs
og Carsten Bjerg er med i udvalget
sammen med sognepræsterne.
Penge blev bevilget til koncert med Niels
Højlund med band på Kr. Himmelfartsdag.
Daniel ønsker at kirken køber den digitale
udgave af “Fællessang 4”. - Blev bevilget.
Kent orienterer.
Kirkeværgen orienterede om de nye træer på
kirkegården.
Motor til klokkestabel på kirkegården er rusten.
Kirkeværgen undersøger pris på en ny.
Nyt program til computeren - kirkeværgen
undersøger pris.
Kassereren orienterer.
Intet.
Fredagstræf - (punkt på fællesmøde).
Høstgudstjeneste (punkt på eget møde).
Intet.
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Afslutning
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Underskrift af protokol

Jens Nicolai Vejlgaard Christensen

Daniel læste søndagens tekst. Derefter sang vi
salme nr. 770.
Protokollen blev underskrevet.
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