Referat fra fælles menighedsrådsmøde
tirsdag den 12. marts 2019 kl. 19.30
i Klittens menighedshus.

Afbud fra Anni Paakjær, Ella Hornbæk, Andreas Spørring og Poul Lønbæk
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Velkomst og salme

2

Fordeling af opgaver i forbindelse
med konfirmationerne

Der blev budt velkommen. Der blev sunget nr. 262 i
Højskolesangbogen
Påsætning af hjælpere ved telegramindlevering.
Mødetid kl. 08.30.
28. april: Sys, Maria.
5. maj: Ingrid, Karen Marie.
Det annonceres i forbindelse med konfirmandlisterne,
at der kan indleveres telegrammer fra kl. 09.00-11.00.
Carsten kontakter HVAK i forbindelse flagopsætning.
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Ansøgning om tilskud fra:
 UA lejr
 Udvalget bag
Grundlovsgudstjenesten

Det besluttes, at der gives 1000,- fra hvert
menighedsråd som tilskud til UA-lejr.

Orientering fra husudvalget

Der blev orienteret om diverse ændringer i
anretterrum i forbindelse med køkkenet.

Det besluttes, at der ydes 7500,- som tilskud til
Grundlovsgudstjenesten.

Der planlægges med maling og nye gulve i salen.
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Årlig godkendelse af retningslinjer
og kostpris for leje af Klittens
Menighedshus.
Se disse på
www.kirkernepåklitten.dk
Orientering fra følgende udvalg:
 Studietur (herunder
fastsættelse af evt. dato)
 Turistkirke
 Fredagstræf
 Sogneaften
 Spisefællesskab
 Sogneudflugt

Det besluttes af kostprisen for leje og retningslinjer er
uændret.

Studietursudvalget planlægger en studietur den 8.
september 2019. Sys indkalder udvalget.
Turistkirke afholdes for 4. gang. Udvalget har været
mødtes. Der er ved at være styr på kor/solister,
budget. Det kører nogenlunde efter samme plan som
sidste år. Det indstilles at indsamlingen kommer til at
foregå på samme vis, som til en ordinær gudstjeneste.
Fredagstræf oplever fin deltagertilslutning. I tilfælde
af, at folk har forslag til oplægsholdere, da meldes
dette til Daniel.
Næste sogneaften er med Steen Skovsgaard den 2.
april.

Erik A. Nielsen afholder sogneaften den 12. november.
I efteråret afholdtes ”Danmark-Spiser-Sammen-uge”.
Det har været en fin oplevelse. I uge 17 er der igen
”Danmark-Spiser-Sammen-uge”. Der planlægges med
deltagelse sammen med borgerforeningen og
Sømandscaféen. Esther B. indkalder et lille udvalg
yderligere bestående af Birgit, Maria og Ingrid.
Sogneudflugtsudvalget mødes i den kommende uge og
arrangerer en udflugt.
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Kirkehøjskole:
Evaluering og fremtidsplaner

Det har været nogle gode foredrag. Der har været
mellem 30-60 deltagere.
Det besluttes, at kirkehøjskolen fortsætter.
Der har været et underskud på ca. 10.000,- som
dækkes af de tre menighedsråd.
Der blev foreslået, at udvalget overvejede, hvorvidt
arrangementerne skal placeres om aftenen.
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Indsamling - hvem indsamler vi til i
fremtiden ?
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Diakoni. Drøftelse af den videre proces,
herunder udkast til vedtægter for
menighedspleje
(bilag vedhæftet dagsorden)

Det er fortsat Haurvig Menighedsråd, som har
initiativet.
Det besluttes, at der til det kommende
menighedsrådsmøde bliver fremlagt et oplæg, som
udarbejdes af formænd og præster.
Der gives mandat til at oprette en forening for
menighedspleje.
Af vedtægterne fremgår det bl.a. at der udpeges et
medlem fra hvert menighedsråd.
De nuværende repræsentanter fra menighedsrådene
går videre med at finde mulige
bestyrelsesmedlemmer.
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Nyt ved formanden
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Nyt ved sognepræsterne

Der indkaldes til stiftende generalforsamling.
Der er arrangeret en kirkekoncert med Per Nielsen den
5. november i Helligåndskirken.
Der har været henvendelser fra personer uden
tilhørsforhold til sognet ang. ønsker om at leje kirken
til eks. bryllup.
Jens Nicolai og Daniel undersøger hvordan andre kirker
har procedurer for dette.
Punktet bliver behandlet på det kommende fælles
menighedsrådsmøde.
De tre formænd vil hos JP Sound undersøge
mulighederne for at lydoptagelserne fra kirken optages

og distribueres elektronisk.
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Gensidig orientering fra de tre
menighedsråd

Der er skænket to dåbskjoler til udlån.
I Lyngvig går renoveringen godt og efter tidsplanen.
Der planlægges en workshop for Hvide Sande
Menighedsråd i forbindelse med moderniseringen af
Helligåndskirken.
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Punkter til næste møde
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Eventuelt og næste mødedato

15

Afslutning

16

Godkendelse og underskrift af
referat

Udlejning af kirken til arrangementer for personer
uden tilhørsforhold til sognet.
Oplæg omkring indsamling i fremtiden.
Næste fælles MR-møde: 17.09.19 kl. 19.30
Daniel holdt afslutning. Der blev sunget nr. 67 i
Højskolesangbogen.

