Referat fra fælles menighedsrådsmøde
tirsdag den 17. september 2019 kl. 19.30
i Klittens Menighedshus.
Afbud fra Kent Heide og Sys Jeppesen
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Velkomst og salme
Evaluering af turistkirken 2019
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Diakoni og menighedspleje, status
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Fordeling af høstoffer 2019
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Høstgudstjenesterne, fremadrettet
form
Jubilæum ved Nr. Lyngvig- og
Haurvig kirker
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Fælles regnskabskontor i
Ringkøbing provsti

8

Nyt ved formanden
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Nyt ved sognepræsterne
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Nyt fra husudvalg

Velkomst ved JN. Salme nr. 404
Der har været evaluering i Turistudvalget.
Underskud på kr. 1500 dækkes af sidste års
overskud.
Tyske gudstjenester holdes forskudt for afholdelsen
af turistgudstjenesterne.
Generel ros til arrangementet
Stiftende generalforsamling i "Klittens
Menighedspleje" den 8. oktober kl. 19.30 i Klittens
Menighedshus.
Hvert menighedsråd anmodes om at udpege en
person til at indgå i bestyrelsen for menighedsplejen.
Begge præster indgår i bestyrelsen. Derudover skal
vælges 5 personer til bestyrelsen
Et papir blev omdelt med forslag til fordeling af
midlerne i 2019
I drøftelsen fremkom flere forskellige forslag præsterne arbejder videre ud fra dette
27.10.19 - Jubilæumsgudstjenester i Lyngvig- og
Haurvig kirke.
Esther B. og Lars L. opfordrer til at bakke op om
gudstjenesterne og kirkefrokosten.
Der bliver besøg af biskop og provst.
ALLE - hele menigheden - er velkomne
Lars L. orienterede om et evt. fælles
regnskabskontor.
De tre formænd har tidligere i provstiudvalget
tilkendegivet, at man er interesseret.
Afventer at høre nærmere fra det arbejdende udvalg
i provstiet
Intet
Biskopperne har nedsat udvalg til at arbejde med,
hvem bestemmer, hvordan gudstjenesten ser ud
liturgibogen (gudstjenesten)
sakramenter
autorisation og frihed
Til næste fælles menighedsrådsmøde bruges 1/2
time til et kort oprids af ovenstående
Orientering fra husudvalget ved Andreas.
I køkkenet i menighedshuset skal der indkøbes nye
kopper, underkopper og desserttallerkener.
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Drøftelse af ny gulvbelægning i
salen i Klittens Menighedshus
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Gensidig information fra de tre
menighedsråd

Udgifterne er meget beskedne både i præstegården
og i menighedshuset
Husudvalget fremkommer med 2 forslag som
kommer til afstemning på det fælles
menighedsrådsmøde den 19.11.19
I Haurvig arbejder man på kirkehøjskole:
Danske salmedigtere
Det bliver aftenarrangementer med forskellige
foredragsholdere.
En fin sogneudflugt har været afholdt.
Lyngvig forventer at kirken er helt klar til jubilæet i
oktober.
Der blev orienteret om Helligåndskirkens
renoveringsprojekt
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Eventuelt og næste møde
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Salme og afslutning
Underskrift af protokol

Nogle sommerhusejere kan muligvis være
interesseret i at modtage kirkebladet.
Næste møde: 19.11.19
Afslutning ved Birgit. Salme nr. 778
Protokollen blev underskrevet

