Referat fra fælles menighedsrådsmøde
tirsdag den 10. marts 2020 kl. 19.30
i Klittens Menighedshus.
Afbud fra: Ella Hornbæk og Kirsten Degn (Kirsten er suppleant for Carsten Bjerg)
1

Velkomst og salme

2

Fordeling af opgaver i forbindelse
med konfirmationerne

JN bød velkommen.
Salme nr. 345
Hjælpere ved telegramindlevering.
Mødetid kl. 08.30.
19. april: Ingrid og Kent
26. april: Marie og Sys
Det annonceres i forbindelse med
konfirmandlisterne, at der kan indleveres
telegrammer fra kl. 09.00-11.00

3

Beslutning om fremtidig ugedag
for konfirmation
(evt. lørdagskonfirmation)

4

Gudstjenester i fremtiden, arbejde
fra folder om emnet. Oplæg ved
Birgit og Daniel (bilag udsendt)

Vedrørende flagsætning: FDF spørges.
Menighedsrådet foreslår, at den fremtidige ugedag
for konfirmation flyttes til lørdag fra den 15. april
2023.
JN forespørger skriftligt biskoppen om dette
Vi var opdelt i grupper, som diskuterede emnerne
fra folderen.
Forslag:
Salmesangsaftener
Eventuelt efterfølgende en gudstjeneste - at
diskutere denne

5

6

Ansøgning om tilskud fra:
o UA lejr
o Udvalget bag
Grundlovsgudstjenesten
Orientering fra husudvalget,
herunder beslutning om
gulvbelægning i salen

Generel tilfredshed med den liturgi og de
muligheder vi har i denne
Der bevilges til:
UA : 1000 kr. fra hvert menighedsråd
Udvalget bag Grundlovsgudstjenesten:
7500 kr. fra hvert menighedsråd
Orientering ved "Hjemme hos" v/Karsten Madsen.
Man besluttede et tæppe som gulvbelægning
egetæppe nr. 0841535.
Møde i husudvalget den 26.02.
Angående teleslyngeanlægget i salen: lamperne i
salen ombygges for 7.-8000 kr., da
teleslyngeanlægget påvirkes af de bestående pærer

7

8

Årlig godkendelse af retningslinjer
og kostpris for leje af Klittens
Menighedshus.
Se disse på
www.kirkernepåklitten.dk
Orientering fra følgende
udvalg/arbejdsgrene
o Turistkirke
o Fredagstræf
o Sogneaften
o Spisefællesskab
o Sogneudflugt
o Kirkehøjskole
o Menighedsplejen

Det besluttes, at kostprisen for leje er uændret.
Ligeledes er retningslinjerne uændrede.

Turistkirke:
Programmet er klar. 4 søndage i august
Fredagstræf:
God tilslutning
Sogneaften:
Kirkehøjskole og sogneaftener har haft fælles
arrangementer i år
Spisefællesskab:
21 april - Danmark spis sammen
Sogneudflugt:
Det forventes, at der igen vil blive arrangeret en
fælles udflugt af Klittens Borgerforening og
menighedsrådene
Kirkehøjskole:
Sidste aften i rækken er tirsdag den 17.03.
Der har været god tilslutning til disse foredrag.
Hvert menighedsråd giver kr. 5.000 til dækning af
underskuddet I forbindelse med Kirkehøjskolen.
Menighedspleje:
I udvalget satser man foreløbig på 2 emner:
1. PARFORHOLD - evt. prepkurser
2. AFLASTNINGSTJENESTE - en udvidet
besøgstjeneste
Hvide Sande menighedspleje har tilmeldt sig
"Samvirkende menighedsplejer."

9
10

Nyt fra formanden
Nyt ved sognepræsterne

11

Menighedsrådsvalg 2020

12

Gensidig orientering fra de tre
menighedsråd

Fra 2021 budgetteres med kr. 10.000 fra hvert
menighedsråd.
Intet
Fredagstræf- og sogneaftenudvalg:
I 2021 indgår én sogneaften sammen med
højskoleaften
Den 12. maj afholdes et orienteringsmøde.
Esther B., Marie og Sys skal på kursus angående
dette.
Den 15. september er der en valgsamling
Intet

13
14

Lukket punkt: Personalesag
Punkter til næste møde

15
16
17

Eventuelt og næste mødedato
Afslutning
Godkendelse og underskrift af
referatet

Referat fra lukket møde
Skal de tre menighedsråd slåes sammen i et
menighedsråd ?
08.09.2020 kl. 19.00
Salme nr. 336 - Afslutning ved Daniel
Godkendt

