Referat fra fælles menighedsrådsmøde
tirsdag den 28. november kl. 19.30
i Klittens Menighedshus
Afbud fra: Birgit Morsing.
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Velkomst
Salme
Nyt ved formanden
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Nyt fra sognepræsterne
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Gensidig orientering fra de tre
menighedsråd
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Hvordan får vi alle kirkens
frivillige sagt tak
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Bøn og Faste 2018
Turistgudstjenester 2018,
herunder økonomi
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Høstgudstjenester 2018
Kirkehøjskole

Velkomst ved JN.
Vi sang salme nr. 431 i DDS.
Kirkebladet bliver dyrere at udsende. Post Nord vil ikke
længere omdele adresseløse forsendelser.
Et tilbud er kommet fra bladkompagniet. Men her vil der
blive en merudgift årligt på ca. 12.500 kr.
Overvejelser om nogle lokale vil påtage sig opgaven. De
tre menighedsrådsformænd vil tage en snak om, hvad
man vil gøre fremadrettet.
Stilling som kordegn vil blive opslået på hjemmesiden pr.
01.12.17.
Søndag er der en familiekoncert i Helligåndskirken v/Lise
Petersen og hendes far samt et 4-mands band.
Sys og Anni sidder i kirken og tager imod kr. 50,for billet til koncerten.
Gudstjenestevejledning på dansk og tysk vil blive limet
ind i salmebøgerne, der står i kirken.
I Lyngvig kirke har man fejret Luther-gudstjeneste, som
var meget velbesøgt.
Haurvig menighedsråd har fået tilladelse til at skifte
vinduer i kirken.
I Hvide Sande har man haft besøg af en arkitekt ifb. med
planlægningen af udvidelse af kirken. Derudover
planlægges indkøb af nyt lydanlæg.
Indrykke en annonce med en tak til alle frivillige i “Ywl o
æ Klet”.
Også en tak i Kirkebladet.
Daniel orienterede om dette.
Esther Blichfeldt orienterede: Der er ca. 6.500 i overskud
fra 2016 og 2017. Pengene anvendes som grundkapital i
2018.
Turistgudstjenesterne kører videre efter næsten samme
skabelon, dog undlades gudstjenesten ved Globen.
Punktet blev drøftet.
Esther Blichfeldt orienterede om oplægget til
kirkehøjskole:
Som udgangspunkt oprettes kirkehøjskole ifb. med
folkeuniversitetet.
Satser på 3 formiddage og 1 aften. Tirsdag formiddag og
onsdag aften.
Af emner foreslåes eksempelvis kirkelige retninger.

Man spørger fra Haurvig om hvert menighedsråd kan yde
en økonomisk hjælp på kr. 10.000 i 2019.
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Fordeling af læsninger i
forbindelse med De ni
Læsninger
Orientering fra Husudvalget

De to menighedsråd drøfter på næste møde ang. den
økonomiske håndsrækning.
Læsningerne blev fordelt.

Andreas orienterede om, at der er afholdt 2 møder siden
sidst.
Fået udskiftet vandrør i kælderen. Det var meget
tiltrængt.
Indkøbt 2 flag til anvendelse ved fester i menighedshuset.
Der arbejdes stadig på kirkekontor i kælderen.
Birgit, Andreas og Jens Otto arbejder videre med dette.
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Ansøgning om tilskud til
juleaften i "Sømandscaféen"

Fastsættelse af mødedatoer for
2018
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Eventuelt

16
17

Punkter til næste møde
Afslutning

18

Godkendelse og underskrift af
referat

Andreas, Poul og Daniel har “haft syn” på præstegården.
De nødvendige ting som skulle udbedres er iværksat.
En ansøgning fra udvalget anmoder om 2100 kr.
Der bevilges kr. 700 fra hvert menighedsråd.
Udvalget for “Et ord med på vejen” ansøger om 1.000 kr.
fra hvert menighedsråd til afholdelse
af forårsmarked 04.03.18. Det bevilgedes.
Sogneaftener kl. 19.30
30.01.18 ved Søren Marcussen
08.02.18 kl. 17.30 - hverdagsgudstjeneste +
fokus på fasten
13.11.18 v/Elof Westergaard
Fælles menighedsrådsmøde kl. 19.30
13.03.18
18.09.18
20.11.18
Maria har bedt om at blive fritaget for at være i
gudstjenesteudvalget.
I udvalget indgår Kent Heide og Lars Lundgård.
Intet
V/Daniel. Vi synger nr. 80 i DDS. Daniel læste søndagens
tekst.
Referatet godkendt.

