Referat fra møde i Hvide Sande menighedsråd
torsdag den 24. august 2017 kl. 19.00
i Klittens Menighedshus.
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Salme
Opfølgning på kirkesyn
Godkendelse af kvartalsregnskab
for 2. kvartal 2017.
Bilag tidligere fremsendt
Drøftelse af holdning til "betalingskoncerter"
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Opfølgning på
kirkekaffe/kaffemaskine
Status på nyt lydanlæg
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Gensidig orientering

Velkomst v/Jens Nicolai. Vi sang nr. 727 i DDS.
Løbende udskiftning af pærer fra medio 2018.
Kvartalsrapporten godkendt.

Der er 2 julekoncerter i Helligåndskirken i år:
Holmsland koret 10.12.17.
Familiekoncert m/Lise Petersen og Svend Erik Petersen
03.12.17.
Koncerter i Helligåndskirken forsøges holdt indenfor
gældende budget.
Der arbejdes på indkøb af brugt kaffemaskine.
Udvalg har taget tilbud hjem på nyt lydanlæg til både tale og
musik.
Oticonfondet er søgt om tilskud hertil. Vi afventer indtil
ultimo 2017 for at tage endelig stilling hertil.
Medarbejdermøde 12.09.17.
Daniel har talt med Mogens Thams angående
kristendomskursus for voksne som afholdes i Ringkøbing.
Kurset starter 02.10.17 og er åbent for interesserede.
Tilmeldingsfrist 19.09.17.
En person fra gideonitterne har tidligere været på besøg i
kirken og fortalt om deres arbejde.
Repræsentanter fra gideonitterne, DSUK,
Menighedsfakultetet og Soldatermissionen inviteres til at
orientere om deres arbejde på skift, ifb. med høstfesten.
Torben blev genvalgt til provstiudvalget.
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Visionsdrøftelse omkring
"fremtidens" Helligåndskirke

25 tilmeldte til udflugten.
tilgængeligt kapel
tilgængeligt toilet
forbedrede præstefaciliteter
kontorfaciliteter til præst
kontorfaciliteter til organist
opdatering af dåbsværelse
børnerum
opmagasinering - kirketjener Jens Otto
flere siddepladser
nyt varmeanlæg
flytning af orgel
caféområde
tilgængelighed i kirkerummet (handicapvenlig)
Krenne begynder at tegne nogle muligheder op for byggeriet
Vi afventer svar på vores henvendelse til Københavns
arkitektskole
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Eventuelt og næste mødedato

10
11

Afslutning
Underskrift af protokol

Næstformand i provstiudvalget Torben Høj og fagleder
Gunnar Frandsen, Ringkøbing-Skjern Kommune inviteres
med til næste møde.
JN taler med Jens Otto vedr. indkøb af 2 flag.
Næste møde den 10.10.17 kl. 19.
Daniel læste søndagens tekst. Salme nr. 448 i DDS.
Protokollen blev underskrevet.
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