Referat fra fælles menighedsrådsmøde
tirsdag den 20. november 2018 kl. 19.30
i Klittens Menighedshus.
Afbud fra Poul Lønbæk og Carsten Bjerg. Suppleant Kirsten Degn deltager.
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Velkomst
Salme
Nyt ved formanden

4

Nyt fra sognepræsterne

5

Orientering fra Husudvalget

6

Gensidig orientering fra de tre
menighedsråd, herunder
orientering om renoveringsprojekter i Lyngvig og Hvide
Sande

7

Diakoni - orientering fra
udvalget

Velkomst v/JN
Salme nr. 431
1. Kirkedage - en orientering herom kommer på
marts-mødet.
2. Esther Blichfeldt orienterede: Ca. 70 mennesker
deltog i arrangementet: “Danmark spiser
sammen” i Menighedshuset, som var
arrangeret af Sømandscafeen, de tre
menighedsråd og Borgerforeningen.
3. Turistkirke: Keld Timmer orienterede om et
møde i Henne Sognegård v/Thue Raakjær. Keld,
Daniel og JN deltog.
 Daniel orienterede om en rigtig god
konfirmandlejr, som blev afsluttet med
gudstjeneste i søndags.
 Daniel er blevet valgt igen, som tillidsmand for
præsterne i vores provsti.
Andreas orienterede om husudvalgets 4. møde.
 Kontoret i kælderen er etableret
I det nye år foretages følgende:
 Ny gulvbelægning og nymaling i salen
 Skabe i anretterværelset bliver udskiftet til
vogne med hjul under
Esther orienterede fra Haurvig:
Vinduerne skiftet igen.
Lars orienterer fra Lyngvig:
Lyngvig kirke skal gennemgå en gennemgribende
renovering.
Når der holdes 150 års jubilæumsfest den 27. oktober
2019 forventes det, at kirken er færdigrenoveret. Det er
et projekt til 2,5 millioner kroner.
JN orienterer med powerpoint, hvad der konkret ligger
til grund for, at Hv.Sande kirke skal renoveres
Orientering ved Daniel:
o Mandag den 12.11. Blev der holdt et møde i
menighedshuset. Stiftspræst for diakoni, Ian
Ørkenblad, holdt et fint oplæg om, hvad diakoni
er m.v.
o Menighedsrådet havde inviteret 2 personer fra
de forskellige frivillige organisationer til at
deltage i mødet. En virkelig konstruktiv aften.

o

8

Fordeling af høstoffer
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Fordeling af læsninger i
forbindelse med "De ni
Læsninger"
Ansøgning om tilskud til
juleaften i "Sømandscafeen"
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Ansøgning om tilskud til
forårsmarked (Et ord med på
vejen)
Bøn og Faste 2019 ?
Fastsættelse af mødedatoer for
2019
Eventuelt
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Punkter til næste møde
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Afslutning
Godkendelse og underskrift af
referat

12
13

Daniel foreslår, at vi iværksætter
menighedspleje
o Menighedsrådet beslutter at tilmelde sig
paraplyorganisationen Samvirkende
Menighedsplejer pr.1/1-19.
Daniel orienterer om indsamlede midler, og forslag til,
hvordan de fordeles.
Papir blev omdelt med tallene, som blev bevilget.
Læsningerne blev fordelt
I Lyngvig kirke: Sys, Maria, Ingrid, Esther,
I Helligåndskirken: Jens Nicolai, Anni, Ann Malene
I en ansøgning fra "Sømandscafeen", anmodes om et
tilskud på kr. 2100,00. Der bevilges kr. 700,00 fra hvert
menighedsråd.
Der bevilges kr. 1.000,00 fra hvert menighedsråd.

Drøftet. Udvalget arbejder videre med dette.
12.03. kl. 19.30, 17.09. kl. 19.30, 19.11. kl.19.30.
Hv.Sande Menighedsråds gaveregulativ sendes til
Lyngvig- og Haurvig menighedsråd.
Drøftelse af indsamling og nedsættelse af
indsamlingsudvalg.
V/ Daniel. Salme 778.
Godkendt og underskrevet

