Fælles menighedsrådsmøde
Torsdag 20. september 2018 kl. 19:00
Referat
Ikke beslutningsdygtig forsamling!
Indledningssang: ’Æbler lyser rødt fra træernes grene’
Siden sidst
- ”Mød din nabo”, et koncept fra Viborg Stift med henblik på at fremme fællesskab, evt. mellem kulturer og
traditioner. Det er gratis at deltage. Formanden fremlagde initiativet og plakater blev omdelt.
Orientering fra kirkecenterudvalget v/ Per Jørgensen
Der arbejdes med skiftende kunst på væggene.
Der kommer papirhåndklæder på toiletterne, leverandøren er Cafax.
Der planlægges et udvalgsmøde vedr. brug af huset.
Orientering fra Menighedsrådenes Fællesudvalg
Sommerens koncerter er evalueret.
Kirkehøjskolen 2019 kommer til at omhandle fornyelse af folkekirken.
Blandt kommende koncerter er 7. oktober med Klezmer Duo og gospelkoncert i Lyngs.
Evaluering af sogneudflugt til Jelling
Bred tilfredshed i udvalget, som stod for udflugten. Tilbagemeldingerne vidner om, at turen var en succes.
Vigtigt fremover at kalde det pastorat-udflugt.
Præsterne:
Konfirmandforberedelsen: Det er en god flok, og det tegner lovende.
7. oktober: Temadag om Israel, folk og tro. Medvirken af præst udefra. Spisning i kirkecenteret. Koncert
med Klezmer-duo.
Skole/kirke-samarbejde: Der inviteres både/fortsat til juleindledning og påskeoptakt.
Julens gudstjenester: Der er foretaget nogle justeringer i antallet af gudstjenester juledag. Som vanligt seks
gudstjenester juleaftensdag. 4. søndag i advent: Der afprøves med en gudstjeneste kl. 16:00, og fortsat vil der
ligge en om formiddagen.
Ensartede ritualer i pastoratet:
Liturgi: Præsentation af forslag til fælles liturgi i de fem kirker.
Himmelske dage i Herning (Kr. Himmelfartsdag)
Et folkekirkeligt event i 2019 henover tre dage. Pastoratudflugten kan tænkes ind i denne sammenhæng.
Mødedatoer i 2019
Viljen til at lægge møderne samme dag er til stede.
Kursus i Struer: Mobning
Kurset henvender sig til ansatte og menighedsrådsmedlemmer og finder sted onsdag 24. oktober kl. 18:00 i
Struer.
Kirkebladet – omdeling og persondatalov

Et oplæg, som rummer løsningsmodeller for distribution af kirkebladet, blev præsenteret.
Persondataloven er omfattende, men rubrikken ”Fra vugge til grav” kan forblive i kirkebladet, såfremt der
indhentes underskrifter forud. Formanden har erkyndiget sig om, at der juridisk arbejdes på en lempeligere
løsning.
Fremtidige fælles aktiviteter?
Rådene taler videre om det.
Evt.
Drøftelse besøgstjeneste i søndersognene.
En velfungerende menighedspleje er i vores interesse. Det er vigtigt at få synliggjort.

