Referat for fælles menighedsrådsmøde den 27. september 2016 – kl.
19:30 i Klittens Menighedshus.
Fraværende: Karen Marie Nohns og Martin Faldt.

1. Velkomst og salme
Formanden bød velkommen. Herefter blev sunget nr. 321 fra Den Danske Salmebog.

2. Evaluering af turistkirken 2016, eksterne medlemmer af udvalget deltager
under punktet.
Gudstjeneste
Meget gode gudstjenester, som var godt tilrettelagt og gennemført.
Der var god opbakning fra såvel turister som lokale.
Ros til præsterne for en god gennemførelse.
Udfordrende at prædike i forhold til tolke.
God oplevelse med de musiske indslag.
PR
Flot plakat, men skriften var for usynlig.
Eventuelt billede af Helligåndskirken på plakaterne ved Haurvig og Lyngvig. Alternativt skal
der slet ikke opsættes skilte ved Lyngvig og Haurvig.
Det er også en mulighed at etablere ”halmballe-plakater”.
Esther udfærdiger en tak til sponsorer.
Fremadrettet
Udvalget medtager overvejelserne i næste års planlægning.
Der skal udarbejdes et liturgi-hæfte på tysk og engelsk til kirkerne. Daniel og Birgit laver oplæg
til dette.
Lars fordeler tyske salmebøger. 10 i Helligåndskirken og 5 i hver af de andre kirker.
Eventuelt skal man tænke i at det ikke skal være fire på hinanden følgende 10-gudstjenester.

3. Nyt ved formanden
Til fælles menighedsrådsmøde den 22.november inviteres nye menighedsrådsmedlemmer til
mødet. Nyvalgte og genvalgte medlemmer fotograferes denne aften.

4. Nyt ved sognepræsterne
Birgit opstarter mini-konfirmand undervisningen efter sang- og salmedag.
Sogneaften:
Den 10.oktober: Daniel Ettrup
Den 24. januar: Torben Bramming
Det påtænkes af lave en reformationsgudstjenestefest i forbindelse med Luthers jubilæum i
2017.

Det foreslås at undersøge hos Videbæk Bogtryk for et fælles kalendersystem. Daniel
undersøger.

5. Nyt ved præstegårdsudvalget
Der har været afholdt syn i præstegården. Huset fungerer meget tilfredsstillende.

6. Nyt fra husudvalg.
Der har været afholdt syn i menighedshuset. Der var en enkelt bemærkning om en ustabil
brandtrappe, som skulle stabiliseres.
Opmærksomhed omkring larm og uro i gården.
Huset fungerer ellers tilfredsstillende.

7. Gensidig information fra de tre menighedsråd
Haurvig:
Varmeanlægget fungerer fint. Der forsøges fortsat med justering af dette.
Lyngvig:
Der er igangsat en arkitekt i forbindelse med kalkning af kirken.
Helligåndskirken.
Der afholdes et møde vedr. vedligehold af træer i forbindelse med kirkegården.
Der er blevet bevilliget penge til nyt højttaleranlæg.

8. Behandling af ansøgning (vedhæftet)’
FDF søger om tilskud til Skt. Hans Fest. Menighedsrådene støtter hver med 1000,-.
Hvide Sande IM søger om tilskud til opstartsfest i forbindelse med det nye missionshus. Der
ydes 2500,- fra hvert menighedsråd til dækning af udgifter i forbindelse med
børnearrangementet.

9. Referat fra medarbejdermødet ved Lone Møller
Der er gode toner og tilfredshed hos medarbejdere.
Der er også tilfredshed med medarbejderne i menigheden.
Medarbejdermødet flyttes næste år til september.

10.Fordeling af høstoffer.
I forbindelse med søgningen af julehjælp koordineres indsatsen på området. Dette skal fremgå
af ansøgningsopslaget.
Der uddeles 700,- til de oplistede modtagere, som modtog forrige år.
Forslaget om indsamlinger i Kirken 2017 godkendes. Præsterne udarbejder et forslag til 2018.

11.Fremtidig struktur i de tre menighedsråd på Klitten (bilag)

Forslaget til fremtidig struktur blev gennemgået.

12.Eventuelt og næste møde
Kontobeholdning fra Kirke og Sogn overføres til Hvide Sande Menighedsråd.
Næste møde er 22.november.
Møder 2017:
14.marts
26.september
28.november
13. Salme og afslutning.
Der blev sunget nummer 731 og afsluttet.
14. Underskrift af protokol

