Menighedsrådet for
Hvidbjerg, Lyngs og Jegindø sogne
1 ordinære menighedsrådsnøde
Torsdag den 12. januar 2017 kl. 19.00 i Thyholm Kirkecenter.

Dagsorden
1.

Referat (Det kursiverede citat fra dagsorden)

Dagsorden

Velkomst ved formanden: En tekst om en
oplevelse i Østen og om meningen med
livet. Bøn.

Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt.
Fast punkt tilføjes fremover: Orientering
fra andre udvalg.

2.

Lukket punkt.

3.

a. Referat fra konstituering den 22.
november 2017

4.

b. Siden sidst
- Formand

Formanden betegner hvervet som
”overvældende” og beder om
kontinuerlig bistand fra de andre
rådsmedlemmer. Omtale af
hjemmesiden godtfrastart.dk. samt ’den
digitale arbejdsplads’.

Bl.a. ”Kom godt fra start”
Fællesmøder med Søndbjerg-Odby MR
Datoer berammet til fælles møder: 2.
marts, 4. maj, 7. sept., 2. nov. Møderne
afholdes (indtil videre) i kirkecenteret, og
der indledes med fælles punkter,
hvorefter rådene går hver til sit i
centeret.
Der er kommet materiale vedr. barnedåb.
Vindmøller på Stokhøjvej skal drøftes.
Punktet udsættes.

- Fra kassereren

Fælles regnskabskontor
Der har været forskellige problemer i
opstartsfasen, som komplicerer
arbejdsgangen. Herfra er sagt ja tak til
”hele pakken” m. h. t. lønninger, indkøb
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m. v.
Det blev udtrykt, at der skal være styr på,
hvem der indleverer regninger til hvem.
Lene Flyvholm Kristensen undersøger
proceduren nærmere.
Kirkecenterets printer kan scanne og
sende en digital kopi afsted direkte pr. email.
Det handler om at kende arbejdsgangen
og at proceduren er professionel.
Chr. Birkebæk udarbejder en liste over
de leverandører, der benyttes hyppigst i
kirkecenteret (f. eks. leverandør af kontorartikler).
Boner fra Spar bedes placeret på spyddet i vindueskarmen i kirkecenterets køkken.

Mobil Pay indbetalinger
Vedr. kollekter: En kollektliste er under
udarbejdning.
Hvordan indbetalingen skal foregå – ?
Regnskabsfører Britta ser på sagen.
- Præster

Præsteforeningen ”Samvirke”
Morten Krogh Nielsen orienterede om
tankerne bag ”Samvirke”: At præst og
menighedsråd er fælles om at drive
kirke, om at respektere hinandens
fagområder og kompetencer.

Opfølgning fra Frivilligaften
Sigtet var at nedsætte et
aktivitetsudvalg, som kan gennemføre
nogle ting, som menighedsrådet ikke
står for. Der var givtige snakke på
frivilligaftenen, tanker om de succesfulde
caféeftermiddage, om kirkelige
aktiviteter på tværs af vore kirker. Der var
forslag om at danne en form for
varmestue/socialt værested – hvilket
nogle af aftenens deltagere p. t. er ved at
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arbejde videre med.
De fremmødte fortjener en opfølgning
på aftenen. Viborg Stift udkommer med
visionsmateriale, som muligvis kan
bruges til formålet.
Tilbagemeldingen skal være: ”Vi husker
Jer!” Poul Michelsen og formanden
udarbejder en skrivelse.
Formanden betonede endvidere
vigtigheden af et velfungerende
kirkecenterudvalg.

Skiltning ved gudstjenester/aktiviteter i
Lyngs
Der savnes steder at hænge plakater op i
Lyngs. Dette kunne afhjælpes med et
sandwichskilt i krydset ved Møllegade.
Der indkøbes et skilt og der var vilje til at
finde en god løsning.
Ændring af klokkeslæt for
fastelavnsgudstjeneste i Lyngs er
besluttet.
Thomas Buelund informerede om
konfirmandlejr, som finder sted de næste
tre dage. Konfirmanderne skal bruge en
del tid på lejren på workshops , så de
kan forestå søndagens gudstjeneste.
Hvidbjerg: Vi kan igen i år være i FDFhuset til frokost og tøndeslagning efter
fastelavnsgudstjenesten.
Der var engang et årligt kalendermøde –
noget, som man måske burde få
genindført.
Morten udtrykte sin glæde over den
succes, som julehjælpen var hér i
pastoratet. Der blev etableret god
kontakt til mange mennesker.
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- kontaktperson

Lokalaftaler med 3F går i gang i foråret.
Samlet udspil følger.

- Kirkeværger

Indtil videre ikke de store udfordringer
for kirkeværgen.
Der skal findes ny bygningssagkyndig.
Lyngs Kirke: Fuusgaard oplyser, at A. P.
Møller-fonden har givet tilsagn om
støtte til støbningen af ny klokke.
Præstegården: Der har været to
fremvisninger og er blevet set 1635
gange på nettet.

5.

- Medarbejderrepræsentant.

I. A. B.

Distriktsforeningen

Orientering ved Niels Poulsen
Lørdag 28. januar: Formiddagsarrangement især for nye rådsmedlemmer. Tilmeldingsfrist: 20. januar. Menighedsrådet betaler udgifterne. Formanden tilmelder: Per Jørgensen, Henrik Riis Villesen, Svend-Aage Bach-Mose, Poul Michelsen, Mona Vestergaard, Marianna
Brogaard til lørdagsarrangementet.
Generalforsamling i distriktsforeningen:
Der ønskes et medlem fra distriktets
nordlige del (et menighedsrådsmedlem
fra Thyholm Pastorat). Foreningen er engageret i mange ting, bl. a. en snarlig
udflugt til det sønderjyske og kurser for
nye rådsmedlemmer. Der afholdes ca. 4
møder årligt.

6.

Fastsættelse af honorarer for 2017

(Se vedhæftede fra Struer Provsti)
Beløbene tages til efterretning.
Kassereren indberetter.
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7.

Nytårskur for kirkens personale?

Evt. nedsættelse af udvalg
Ingrid Gramstrup, Lene Flyvholm
Kristensen og formanden udgør
udvalget. Dato for afholdelse af
arrangement berammet til 3. februar kl.
11:30.

8.

Udvalg til Thyholm Kirkecenter

2 personer fra Søndbjerg- Odby MR
3 personer fra Hvidbjerg-Lyngs-Jegindø
MR
Der sigtes efter et udvalg, hvis fokus
ligger på kirkecenterets drift. De har
allerede valgt to personer fra SøndbjergOdby Menighedsråd.
Per Jørgensen, Poul Michelsen, Henrik
Riis Villesen og indtræder i udvalget
herfra. Der foreligger diverse oplæg at
arbejde videre med.
Der anskaffes en maskinel gulvvasker,
som anses for uundværlig i en bygning,
hvor så mange mennesker færdes.

9.

Struer Provstis julehjælp

Overskuddet fra salg af brød ved de afholdte
filmaftener er gået ubeskåret til julehjælpen.
Filmaftenen i januar ligeledes.

Vi skal være ude i bedre tid før
indsamlingen, nærmere bestemt efter
sommerferien.
Visse ting at være mere skarpe på:
Målgruppen for julehjælpen er familier.
At modtagerne holder en kristen jul.
Der foretages en evaluering i marts.
Mona Vestergaard udtrykte ønske om at
komme i udvalget, der står for
julehjælpen.

10.

Ansøgning fra Rikke

Der er tale om to ansøgninger fra Rikke
Feraru. Der ønskes økonomisk hjælp til,
at korene kan komme til en gospel kidsfestival i Varde. Egenbetalingen bliver
100 kr. (børn). Det ansøgte
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imødekommes.
Ansøgning ang. elektronik
(arbejdsredskab). Behovet skal rimeligvis
dækkes. Ønsket imødekommes og Per
Jørgensen handler på beslutningen.
Evt. ansøgning fra Jegindø FDF
Fra FDF på Jegindø foreligger en
ansøgning tilbage fra oktober om kr.
5000,- til indkøb af sangbøger.
Ansøgningen er ved en fejl ikke blevet
behandlet i fjor, men behandles nu, og
ansøgningen imødekommes.

11.

Orientering om kommende møder

Provstiudvalgsmøde 25. januar; dette
deltager menighedsrådsmedlemmer ikke
i.

12.

Evt.

Der skal vælges en ny til samrådet.
Kristeligt Dagblad: Det tidligere
menighedsråd har modtaget fuldt
abonnement (speciel pris for
menighedsrådsmedlemmer). Forskellige
abonnementstyper blev nævnt.
Per Jørgensen og Chr. Birkebæk tager sig
af at ændre abonnementerne efter
behov.
Thyholms Genbrug kan fejre 25 års
jubilæum onsdag 1. februar. Mona
Vestergaard bestiller en buket, som
Morten overbringer i butikken på dagen.
En idé om et fælles tidspunkt for nadver
rundt om i kirkerne (ved 9gudstjenesterne) blev præsenteret.
Der har været en eller flere henvendelser
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vedr. altervinen i Jegindø Kirke, der som
pastoratets eneste har alkoholholdig
altervin.
Mona og Per rydder op i kirkecenteret,
når konfirmanderne drager afsted på lejr
i morgen.
Flagstangen i Jegindø præstegård er
knækket under storm.
Præstegårdsudvalget bevilliger Ernst
myndighed til at foretage
skadesanmeldelse til forsikringen.
Der er ikke ret meget for børn i Lyngs
Kirke. Dette tages op.
Nøgle til kirkecenteret ønskes af
rådsmedlemmerne. Nøgler uddeltes.
Der skulle gerne findes flere
besøgsvenner i besøgstjenesten.

Underskrifter (tilstedeværende)

12. januar 2017

Menighedsrådet for
Hvidbjerg, Lyngs og Jegindø sogne
Formand Marianna Brogaard

Per Jørgensen
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Poul Michelsen

Lene F. Kristensen

Ingrid Gramstrup

Henrik Riis Villesen

Ernst M. Lauridsen
Morten Krogh Nielsen
Thomas Buelund

Referent: Chr. Birkebæk

