Referat af menighedsrådsmøde –
Hvidbjerg/Lyngs/Jegindø Menighedsråd
Dato: 5. oktober 2017
Afbud fra Morten og Svend.
Indledning ved formand Marianna Brogaard. Sang: ”Menneske din egen magt.” Et ord af Leif Andersen om
hvem sin næste er.
1. Dagsorden
a) Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
b) Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.
2. Siden sidst
- Formanden:
- Budgetsamråd 13. sept.:
Provsten har fået ros for måden at køre regnskab på samt tage hensyn til de enkelte menighedsråd.
- Menighedsmøde 21. september:
Cirka 50 deltagere. Thomas holdt en rigtig god andagt. Det planlagte visionsarbejde fungerede godt. Der er i
store træk overensstemmelse mellem deltagernes visioner og menighedsrådets.
Til organister: Der ønskes af og til ”glad musik” som postludium – at glæden afspejles i musikken på vej ud.
- Dåbsklude – møde 27. september:
Der har været møde i udvalget og der kommer en invitation i kirkebladet, hvor alle interesserede opfordres til
at komme og være med i arbejdet med dåbsklude.
- Lutherdag Thyholm skole 4. oktober:
Formanden fortalte om en meget vellykket temadag på skolen og i kirken, hvor mange lokale kræfter var
engagerede.
- Opdatering af frivilliglisten:
Formanden har opdateret listen på Hvidbjerg-Lyngs-siden – Morten gør det på Jegindø-siden. Per Jørgensen
varetager en opdatering af de ansatte.
Der er blevet fundet en ”glemt” konto med et mindre beløb.
- Kassereren:
Intet at bemærke.

- Præsterne:
Flotte høstgudstjenester med efterfølgende gode tiltag såsom frokost og auktion. Børnene manglede lidt. På
Jegindø stilede fanebærere.
I Lyngs bakker ikke mange lokale op om høstgudstjenesten, men man skal huske, at efterskolen møder
talstærkt op. Oppyntningen var enormt flot i Lyngs Kirke, hvilket efterskoleeleverne har givet udtryk for.
Cellokoncert i Søndbjerg Kirke blev en god oplevelse.
Planlægning af BUSK-gudstjenesterne godt i gang, bl. a. med FDF.
Præsterne er i gang med at forberede filmaftener i kirkecenteret.
Thomas er lige kommet hjem fra efteruddannelse.
- Kontaktperson
Der har været et ERFA-gruppemøde, hvor der blev udvekslet forskellige ting, f. eks. omkring lønninger til
kirketjenere. De hørte osse om en kirkegård, hvor man har nedlagt graverstillingen og en entreprenør udefra
passer gravstederne. Alt dette blot for at sige, at der tænkes og udveksles mange nye tanker.
- Kirkeværge
Fraværende.
- Medarbejderrepræsentant
Intet at bemærke.
- Øvrige udvalg
I. a. b.
3. Lukket punkt.
4. Kvartalsregnskab
Anny DFR præsenterede kvartalsregnskabet. Generelt ser det ganske fornuftigt ud.
Der tages en dialog med provstiet vedr. en udgiftspost i f. m. rengøring af Lyngs Kirke.
- Endelig ligning
Godkendes med stempel hermed:
Godkendelse af endelig budget 2018, bilag Hvidbjerg-Lyngs-Jegindø Sognes, CVR-nr. 34682410, Budget
2018, Endelig budget afleveret d. 26/9/2017 kl. 14:39.
5. Indvendig renovering af Hvidbjerg Kirke
En ansøgning om tilladelse til at arbejde videre sendes i første omgang til provstiudvalget.
Per Jørgensen tilkendegav interesse i at deltage i udvalgsarbejdet herom.
6. Aflønning af børnekor
Herefter vil de fire ældste (senior) få 75 kr. pr. tjeneste.
De ”mellemste” 50 kr.
Aflønnes kvartalsvis.
Vedtaget.

7. Krucifiks i Lyngs Kirke flyttes til koret?
Udsættes.
8. Oberammergau 2020
Venø Busser (buschauffør Kjeld Thing) vil arrangere en tur i 2020. Spørgsmålet går på, om det skal være en
sognetur – eller om det skal udbredes. Forhåndsbooket 100 billetter.
Der meldes tilbage til busselskabet, at vi er positivt indstillede og gerne vil virke til at omtale turen.
Menighedsrådet betoner, at det ikke bør være en sognetur.
9. Tak til frivillige 9. november
Chr. Birkebæk udsender invitation til samtlige frivillige og ansatte.
Klokkeslættet er kl. 17:00, der begyndes med en andagt, hvorefter der er smørrebrød m. v. i kirkecenteret.
Formanden, Mona Vestergaard, Lene Flyvholm, Povl Michelsen hjælper med det praktiske. Chr. Birkebæk
reserverer kirkecenteret.
Marianna og Chr. Birkebæk udformer indbydelsen og arrangerer en billedkavalkade på projektoren.
10. Printer i Jegindø Præstegård
Udsættes.
11. Vision om punktet Mission
Udsættes.
12. Kommende datoer:
- Reformationsgudstjeneste i Viborg Domkirke 31. oktober kl. 17:00.
Formanden er meldt til og skal gå i procession. Mona Vestergaard og Povl Michelsen deltager.
- Juletur 20. december kl. 17:30
Juleturen er for Team Nord (Thyholm Pastorat + Humlum/Resen).
Tilføjede punkter:
13. Sogneudflugt 2018
I år kunne sogneudflugten samle to busser fra hele pastoratet. Holdning fra menighedsrådet efterspørges.
Menighedsrådet forholder sig yderst positiv og ønsker at udflugten bliver en søndag, så osse folk på
arbejdsmarkedet kan deltage. Det drøftes alt sammen videre med udvalg og på næstkommende fællesmøde.
14. BUSK-gudstjeneste 29. oktober
Hvidbjerg: BUSK-gudstjenesten bliver en Luthergudstjeneste. Flere har sagt ja til at hjælpe. Der bliver et løb
før gudstjenesten med Luther-aktiviteter. Hvad angår morgenkaffe tages det nye frivillige udvalg i brug.
Lægmandslæser i gudstjenesten: Forskellige emner spørges.
Jegindø: Der spørges efter hjælp: Lene Flyvholm melder sig.
15. Julemesse 18. – 19. november

Det er for hele pastoratet. Man har en stand begge dage. Thomas Buelund medvirker gerne søndag. Der
nedsættes et udvalg ved fællesmødet.
16. Evt.
Medarbejderrepræsentanten gjorde opmærksom på, at opbevaring af benzin og diesel iflg. reglerne kun må
forefindes i et vist, begrænset kvantum.
Desuden takkede Ernst for tiden, der er gået og det gode samarbejde. Ernst skal fremover være graver på
Mors.
I lighed med i fjor afholdes en nytårskur for alle medarbejdere. Datoen berammes næste gang.

Underskrevet af tilstedeværende:

