Fælles menighedsrådsmøde tirsdag den 25 marts 2014 kl 1930 i Klittens Menighedshus
Afbud fra Martin Faldt
Referent Daniel D. Kristiansen (DDK)
1. Velkomst og salme
Jens Nicolai Vejlgaard (JNV) bød velkommen. DDS 192 blev sunget.
2. Årlig drøftelse med Anne Marie Hjelm om hendes arbejde
Anne Marie Hjelm (AMH) orienterede om sit arbejde og uddelte brochure med årets
koncertaktiviteter. Hun henledte blandt andet opmærksomheden på
- forårskoncerten d. 6. april, der i år gæstes af operasangeren Jens-Christian Wandt, ud over
Klittens kirkekor m.fl.
- Juniorkoret har skiftet navn til U16-koret. De laver igen musical – i år Noas Ark d. 2. maj kl
16.30.
- Hvide Sande Master Class, der i år afholdes for niende gang.
AMH orienterede desuden om, hvilken stor betydning det har, at kirken er medlem af FUK
(Folkekirkens Ungdomskor), hvor AMH er næstformand – det giver meget inspiration til organist
og organistafløser. Desuden er der organistkonventer, hvor der udveksles ideer. Derudover er AMH
i bestyrelsen for Kulturelt Samråd og har deltaget i styrgruppen for Spil Dansk. Aktuelt er AMH
med i ansættelsesudvalget, der skal ansætte ny organist i Skjern.
AMH gjorde opmærksom på, at den nye skolereform giver mulighed for, at fritidsaktiviteter kan
indgå som en art skoleaktiviteter (den såkaldte ”understøttende undervisning”).
3. Fordeling af opgaver i forbindelse med konfirmationerne
Thomas B. Kristensen (TBK) uddelte opgaver ifm. konfirmationerne.
4. Status på salg af præstegårdsjord.
Lars Lundgård Christensen (LLC) orienterede om sagen. Trods en række positive
forhåndstilkendegivelser og forhåndsgodkendelser ser det ikke ud til, at det politisk er muligt at få
lov at udstykke det antal grunde, som vi havde håbet på. Der vil blive indkaldt til et ekstraordinært
MR-møde, hvor forslag om den videre proces sættes til afstemning.
5. Status på stillingsopslag som sognepræst (Daniels gamle stilling)
JNV orienterede om, at stillingen nu er opslået. Opslaget i Præsteforeningens Blad blev oplæst.
Biskoppen har fremsendt brev med procedure for ansættelse herunder datoer for, hvornår hun
kommer og holder møde med menighedsrådene.
6. Nyt ved sognepræsterne
TBK orienterede om at Birte Muff er trådt til som organistvikar. Jenny Husted er også fortsat vikar.
Der er forbønsgudstjeneste søndag d. 30/3 i Zions Kirke i Esbjerg med forbøn forfulgte kristne.

DDK mindede om koncert med Arvid Asmussen onsdag d. 26/3. Han nævnte overvejelser omkring
at nedlægge nyheds-mail muligheden, da der ikke er mange, der benytter sig af det.
7. Nyt ved præstegårdsudvalget, herunder status på ombygning af præstegården
Det går planmæssigt med at skaffe midler til ombygningen af præstegården. Der er møde 14. april i
provstiudvalget, hvor sagen skal behandles.
Menighedsrådene godkendte, at der indkøbes nyt service til menighedshuset. Pengene tages fra
præstegårdskassen.
8. Nyt ved formændene
LLC orienterede om, at Lyngvig Menighedsråd har besluttet ikke at genbruge subbassen fra det
gamle Hvide Sande-orgel.
Christen Oluf Iversen orienterede om arbejdet med nyt varmeanlæg i Haurvig Kirke.
JNV orienterede om, at der 12. marts blev afholdt møde ml repræsentanter fra de tre menighedsråd
vedr. fremtidig regnskabsstruktur. Referatet vil blive fremsendt til menighedsrådsmedlemmerne.
De tre menighedsråd giver hver kr. 175,- til afskedsgave til biskop Elisabeth Dons Christensen.
Det blev besluttet at det gamle klaver i menighedshuset bortskaffes.
JNV orienterede om processen omkring ansættelse af ny kirketjener ved Helligåndskirken.
9. Eventuelt og næste mødedato
TBK uddelte halvårskalder for gudstjenester og ferier.
Næste møde: 29. april kl. 18.30 – møde med biskoppen vedr. præsteansættelse.
Næste ordinære møde: 30. september kl. 19.30.
10. Afslutning
TBK oplæste næste søndags prædiketekst. DDS 208 blev sunget.
Referatet blev oplæst og godkendt.

