Referat fælles menighedsrådsmøde den 15. september 2015 – kl. 19:30 i Klittens Menighedshus.
Dagsorden
1. Velkomst og salme
2. Nyt ved formanden
3. Nyt ved sognepræsterne
4. Nyt ved præstegårdsudvalget
5. Nyt fra det udvidede husudvalg.
6. Referat fra medarbejdermødet ved Lone Møller
7. Fremtidig struktur i de tre menighedsråd på Klitten (bilag)
8. Turistkirken 2016, oplæg ved Daniel (bilag)
9. Visionsarbejdet ved Daniel
10. Eventuelt og næste møde
11. Salme og afslutning.
12. Underskrift af protokol
Referat
Afbud fra Martin Faldt, Esther Blichfeldt, Birgit Morsing Madsen.
1. Formanden for det fælles menighedsråd bød velkommen. Nr. 728 i salmebogen blev
afsunget.
2. Formanden orienterede.
a. Der er nu ét år til menighedsrådsvalget.
b. Grundlovsgudstjenesten i Hvide Sande er indstillet til Kristeligt Dagblads initiativpris
2015.
c. På fredag og lørdag er der Kirkens Forum Messe i Fredericia, hvor JN deltager og
kan tage interesserede i bilen.
3. Daniel orienterede
a. Vi mangler en frivillige til at hjælpe til minikonfirmandundervisningen, der begynder
i uge 43. Der er mulighed for at spørge Anne Grønne om at evt. levere saft mv.
b. Kurt E. Larsen kommer i stedet for Niels Henrik Arendt til sogneaften d. 19. januar
2016. Den 22. november 2016 kunne man lade udgå som sogneaften og i stedet
holde en visionsaften for gammelt og nyt menighedsråd evt med oplæg fra
sognepræster med udgangspunkt i reformationsjubilæet.
c. Fælles menighedsrådsmøder 2016
i. 15. marts
ii. 27. september
iii. 22. november
d. Tirsdag d. 8/12 kl. 18.00 er der julefrokost for menighedsråd og ansatte på Kirkevej
5.
e. Tro og Kunst 2015 blev stor succes med mange besøgende og positive
tilbagemeldinger. Regnskabet er ikke helt på plads, men det lader til, at der bliver et

overskud. Næste gang bør menighedsrådene stille en ”underskudsgaranti” frem for
et sponsorat.
f. Det har været drøftet i Haurvig menighedsråd, hvorvidt man skulle markere 75 året
får hver af de allierede flyveres gravsteder. Esther Blichfeldt har undersøgt sagen,
og det viser sig, at det ikke er noget man gør andre steder. Man kunne overveje at
lave en fællesmarkering på et tidspunkt, fx tirsdag d. 5. maj 2020.
g. Høstofferet er endnu ikke færdigindsamlet. For at kunne færdiggøre uddelingen
inden næste fælles menighedsrådsmøde blev det beslutte, at der laves en
fordelingsnøgle nogenlunde svarende til sidste år. Daniel beder Hanne om at
udarbejde et forslag, som sendes ud til endelig godkendelse på mail.
4. Næste gang præstegårdsudvalget skal mødes er ifm. 1 års eftersyn af huset.
5. Lars orienterede
a. Det går godt med driften af Klittens Menighedshus.
b. Stor ros til vores pedel, som gør det fremragende.
c. Det ville være fint, hvis pedellen kunne henvise til nogen som ville stå for fx kaffe til
mindesammenkomster.
6. Lone gennemgik referatet.
a. Medarbejderne gør det alle rigtig godt og har et godt samarbejde.
b. Graverne beder om ens ringning ved de tre kirker. Det blev besluttet, at der
fremover vil være bedeslag ved begyndelsen af højtideligheden både til bisættelser
og jordbegravelser, og at der tillige er bedeslag til slut – enten når kisten sænkes
ned eller inden rustvognen kører afsted.
7. Jens Nicolai gennemgik det fremsendte forslag. Forslaget bliver fremlagt som forslag til det
kommende menighedsråd.
8. Menighedsrådet vedtog det fremsendte oplæg.
9. Dåbsudvalget omdøbes (!) til et visions- og udviklingsudvalg. Udvalget bliver jf. punkt 7
tovholder på det fremtidige visionsarbejde. Udvalget får desuden til opgave at forberede et
overdragelses- og visionsmøde (evt. menighedsmøde) d. 22. november 2016.
10. Eventuelt
a. Lars orienterede om, hvordan det gamle orgel fra Helligåndskirken har bragt stor
glæde og taknemmelighed i kirken i Philipstahl. Det gamle orgel er kommet til ære
og værdighed. Orgelet har betydet, at langt flere kommer til gudstjeneste!
b. Vi mangler en frivillig til at klippe optagelserne af gudstjenesterne til Radio Klitholm.
c. Første weekend i september 2016 bliver der menighedsråds studietur.
d. 20. oktober er der førstehjælpskursus kl. 17.00 for menighedsråd og ansatte.

