Referat fra fælles menighedsrådsmøde
tirsdag den 26. september 2017 kl. 19.30
i Klittens Menighedshus.
Afbud fra: Kent Heide, Birgit Morsing, Ella Hornbæk og Ingrid Fjord Frandsen.
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Velkomst og salme
Evaluering af turistkirken 2017
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Evaluering af studietur 2017
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Diakoni og menighedspleje, hvordan
kommer vi videre? (bilag er
medsendt dagsordenen)
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Nyt fra ad hoc udvalg

Velkomst v/JN. Salme nr. 369 i DDS.
Orientering v/JN.
Positivt med en god reklame for turistkirken.
Velbesøgte gudstjenester. - Positive evalueringer fra
tyskere som har deltaget.
En relevant, spændende og fin studietur.
Forslag om at studieturen fremover afholdes om
søndagen.
Vigtigt at komme i gang med dette arbejde.
Medinddrag personer fra sognet - et eksternt udvalg
- som har interesse for menighedspleje, til at hjælpe
med dette arbejde.
Diakoniudvalget tager initiativ til stiftelse af
menighedspleje i regi af de tre menighedsråd.
Orientering v/Maria - Gudstjenesteudvalg gudstjeneste for konkrete målgrupper.
 Hvad kan vi gøre for at opnå kontakt med de
kirkegængere, som ofte kommer og går som
"anonyme" personer.
 Hverdagsgudstjenesten kunne måske
fornyes til evt. en gudstjeneste, hvor man
efterfølgende går over i menighedshuset og
spiser sammen.
 Stillegudstjenester.
 Kunne kirken evt. medinddrages ved
arrangementer i byen eks. "Open by Night".
Spisefællesskabsudvalg orientering v/Daniel:
Der er afholdt 2 møder.
Målgruppen kunne være:
- Tværkulturelle - middag på tværs
Ensomme mennesker
Man vil arbejde videre med det tværkulturelle.
Enighed om i foråret at invitere så bredt som muligt
til internationale mennesker her i byen til en middag
for at se, om det evt. er et tiltag der skal udbygges.
Forslag om, at hvis menighedsplejen kommer i gang
kan "Spisefællesskabsudvalget" eventuelt lægges ind
i menighedsplejeregi.

6

Kirkehøjskole Haurvig (bilag er
medsendt dagsordenen)

Karen Marie orienterede om "Dåbsstrikkeudvalg".
Esther Blichfeldt orienterede ud fra fremsendte
bilag. - God opbakning til dette tiltag.

7
8

Nyt ved formanden
Nyt ved sognepræsterne
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Guide på tysk og dansk som indstik til
salmebogen
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Nyt fra husudvalg

11

Kontor i kælderen, orientering ved
husudvalget
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Gensidig information fra de tre
menighedsråd
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Referat fra medarbejdermøde ved
Kent Heide
Fordeling af høstoffer
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Procedure for ansættelse af ny
præstesekretær

16
Punkter til næste møde
og dato for næste møde
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Salme og afslutning
Godkendelse og underskrift af
protokol

Vigtigt at sammenholde kalendere for fredagstræf,
sogneaften m.v. og de evt. nye tiltag til
kirkehøjskole, så arrangementerne ikke overlapper
hinanden.
Haurvig Menighedsråd arbejder videre.
Intet.
Daniel orienterede: sognepræsterne påtænker at
lave et initiativ ifb. "Fasten".
Daniel omdelte forslag til "indstik til salmebogen".
Esther spørger Hans Christian om at oversætte
vejledningen til tysk.
Andreas Spørring orienterede.
Afventer tilbagemelding fra Jens Bøndergård om en
mødedato for husudvalget og ham for fornyelse af
kontrakt, som skal underskrives inden årets udgang.
Rørene i vores del af huset er tæret. De skal
udskiftes. Poul og JN ansøger provstiet om 5% midler
hertil.
Der er bevilget kr. 75.000 fra provstiet hertil.
Andreas Spørring og Jens Otto Grønne arbejder
videre med at indrette mødelokale/samtalerum.
Orientering v/Esther Blichfeldt:
der er bevilget penge fra provstiet til vinduer.
Orientering v/Lars Lundgaard:
Koncert ved ukrainsk gruppe, som var meget
velbesøgt.
Orientering v/Jens Nicolai:
Kirkekaffe fremover ved alle gudstjenester.
Provstiet har bevilget kr. 100.000 til undersøgelse af
renovering m.v. af Helligåndskirken for det videre
forløb.
Referatet fra medarbejdermøde er medsendt
dagsordenen.
I alt er indsamlet ved høstoffer i 2017 kr. 12.400. Fra
høstofferet i 2016 er der kr. 2.955. Omdelte forslag
blev vedtaget.
Daniel orienterer:
Der udfærdiges et jobopslag til Kirkebladet og
Ugeavisen.
Næste fælles MR-møde: 28.11.17.
Punkter til næste møde:
 Livetransmission af gudstjenester.
 Høstgudstjenester.
Salme nr. 241 - Afslutning ved Daniel.

