MENIGHEDSRÅDSMØDE 17. MAJ 2018 .
HVIDBJERG/LYNGS/JEGINDØ MENIGHEDSRÅD

Referat
Indledning v/ Henrik Villesen: Salmen ’Spænd over os dit himmelsejl’ samt to gudsbilleder og en bøn
af Luther.
Ad.
1
a) Dagsorden blev godkendt med ét ekstra punkt: Orgel i Lyngs.
b) Referatet fra sidste møde blev godkendt.
2) Siden sidst
- Formanden:
Værestedet har modtaget et blommetræ fra menighedsrådet i forbindelse med indvielsen.
Per Jørgensen og formanden har været til økonomisamtale i provstiet; der er generelt fornuftig
balance i økonomien. Et ønske om anlægning af kørefast vej til kapellet på kirkegården i Hvidbjerg
tages med igen i 2019.
- Kassereren:
Kassereren tager til møde i det fælles regnskabskontor i næste uge; hvis noget ikke fungerer
optimalt, beder kassereren om konkrete input at tage med.
- Præsterne:
Festlige konfirmationer! Tak til menighedsrådsmedlemmerne for at stå i våbenhusene.
Kirkehøjskolen blev afsluttet på vellykket vis.
Et privilegium som præst at være med på konfirmandernes Blå Mandag.
Formanden anerkendte den gode måde, præsterne formulerede sig på i kirkebladet m. h. t. at måtte
følge konfirmanderne på vej.
Praktikanter (8. kl.), Mathias og Trine, som havde mod på opgaverne og hver især endte med at
holde egne prædikener. Thomas Buelund vurderer, at det lykkedes at give dem et indtryk af
alsidigheden i arbejdet.
- Kontaktpersonen
Afventer melding fra fagforeningen.
- Kirkeværge
I. a. b.
- Medarbejderrepræsentant
Der er rigeligt med arbejde (dåb og bryllup en masse). Har talt med bedemændene om ikke at hejse
flag og ringe i f. m. kapelhandlinger på lørdage og søn- og helligdage; i hverdagene fortsættes som
hidtil. Mona Vestergaard forfatter et orienterende stykke herom til kirkebladet.
Drøftelse af ansvar for de enkelte gravsteder; Per Jørgensen kunne henvise til dagsaktuel artikel i
menighedsrådsbladet.
- Byggeudvalg
Henrik Villesen valgt som formand i dette udvalg. Der er indgået mødeaftaler med to
arkitektfirmaer. Dato og klokkeslæt berammet.
- Øvrige udvalg

Mona Vestergaard orienterede om status på præstegårdssalget.
Mona Vestergaard samt fem andre fra holdet bag ’Søndagstræf’ har deltaget i kursus udbudt af
Samvirkende Menigheder om diakoni, der bringer folk sammen – ”når alle er forskellige, er ingen
anderledes,” var dagens gennemgående mantra. En livsbekræftende oplevelse.
Sv. Aaage orienterede om, at der allerede er brugere af Værestedet.
4) Aktiviteter i sognene
Drøftelse af grundlovsfestens fremtidige perspektiver.
Vedr. buketuddelingen på Jegindø: Morten Krogh Nielsen ønsker at uddele buketter til firs-,
femogfirs-, halvfems- og hundredeårsfødselarer. Ordningen ønskes udvidet til osse at omfatte
Hvidbjerg og Lyngs sogne. Menighedsrådet kan imødekomme forslaget.
5) Provstesyn 22. maj
Formanden gennemgik kort dagens program. Menighedsrådsmedlemmer, der ønsker at deltage,
meldte sig til hos formanden.
Svend Aage sørger for fremvisning af kirkeprotokoller efter behov.
Anna Grete sørger for, at diverse rum er klar.
Vigtigt at synsfolkene får set digerne, hvor de er skrøbelige.
6) Jubilæum Jegindø Kirke 22. juni 2019
Marianna Brogaard har udformet invitation til biskoppen, som blev godkendt.
Festudvalg nedsat: Lene Flyvholm, Marianna Brogaard, Poul Michelsen samt sognepræsterne.
Herudover 1 – 2 personer fra Jegindøs aktivitetsudvalg.
7) Grundlovsfest
Se ad pkt. 4.
8) Konto i Hvidbjerg Bank
- Underskrifter
Et fuldmagtsark blev rundsendt og underskrevet i tre eksemplarer.
Banken har mindet om, at menighedsrådet har en konto i banken, som bliver gebyrfri fremover.
9) Landsmøde Nyborg Strand 8. – 10. juni
Per Jørgensen orienterede om landsmødet og anbefalede deltagelse. Landsmødet skal på
dagsordenen på et tidligere tidspunkt til næste år.
10) Mikkel Obel tilbyder at fortælle om Global Teenager
Menighedsrådet tager imod tilbuddet til afholdelse i efteråret. Formanden besvarer ham.
11) Foreningsmøde 21. juni
Præsterne ønsker at tilbyde foreningerne (læs: ”de voksnes foreninger” i dette tilfælde) hjælp til
koordinering m. v. Muligvis afholdes foreningsmødet på en anden dato end ovennævnte.
12) Orgel i Lyngs Kirke
Tilbud modtaget fra orgelbyggerfirmaet Bruno Christensen & Sønner til udbedring af
pedalventilkassen m. v. hvilket menighedsrådet takker ja til.
13) Kommende dato-e r
2. pinsedag- Venø: Provstigudstjeneste, lokale FDF’ere medvirker med faner
3. juni: Temakoncert om blomster i Hvidbjerg Kirke

5. juni: Grundlovsfest i præstegårdshaven på Jegindø
10. juni: Sogneudflugt til Jelling
14. juni: Menighedsrådsmøde
Til næste dagsorden (14. juni):
Til efteråret skal afholdes menighedsmøde / orienteringsmøde forud for valg / valg / frivilligaften.
14) Evt.
Sommerferieafslutning i menighedsrådet berammet til: Mandag 25. juni.
Ingrid Gramstrup tilbyder, at sammenkomsten kan finde sted i hendes have.
Kirkebladet distribueres på kritisabel vis, især nok i landområderne. Red. Thomas Buelund ønsker at
modtage samtlige meddelelser om udeblivelser.
Forslag modtaget af kirkeværgen om at variere ringningstidspunktet i forb. m. solnedgang, hvilket
teknologien tillader i disse tider.
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