4. ordinære menighedsrådsmøde
Torsdag den 30. marts 2017 kl. 19.00 i Thyholm Kirkecenter

Indledning ved Henrik.
Dagsorden
1.

Godkendelse af regnskab 2016

Knud-Ole Henriksen deltager, og gennemgår
det med os.

Regnskab med flg. stempel godkendt: Hvidbjerg-LyngsJegindø Sognes, CVR-nr. 34682410, Regnskab 2016,
Afleveret 30. marts 2017 kl. 20:33. Indstilles til
provstiets godkendelse.

2.

Dagsorden

Provstiudvalget har den 9. 11. 2016 godkendt det
reviderede regnskab for 2015. Stempel: HvidbjergLyngs-Jegindø Sognes, CVR-mr 34682410, regnskab
2015 afleveret d. 29. 2. 2016 kl. 20:03.

a. Godkendelse af dagsorden

Ansøgning fra skolen tilføjes. DAB: Ernst.

b. Referat fra den 1. marts 2017

I. A. B.

Siden sidst
- Formanden

-resultat af Sogneindsamlingen: ca. 19.500 kr.
indsamlet i hele pastoratet. Jegindø i særdeleshed flot repræsenteret.
En føromtalt turistavis er nu kommet i trykken; på midtersiden er kirkerne omtalt.

- Fra kassereren

Fortsat besværligheder i f. m. arbejdsgangen,
bl. a. omkring nøglekort og diverse koder. Det
er vigtigt at få mere styr på bon’er à
underskrift samt formål påskrives. Udvalg
informeres. Per Jørgensen og Chr. Birkebæk
laver et lamineret skilt til ophængning.

-

Præsterne

Th. Buelund:
Berettede om Luther-arrangement for
konfirmanderne, yderst vellykket og
inspirerende for dem.
Minikonfirmandforløbet er nu afsluttet; det
kulminerede i en dejlig

minikonfirmandgudstjeneste.
Førstkommende søndag er der
guldkonfirmation i Hvidbjerg Kirke, d.v.s. at
en flok, som blev konfirmeret i 1967 kommer
til stede.
Snart er der dåbsjubilæum; familierne er
specielt inviteret til at komme til gudstjeneste.
Morten Krogh Nielsen:
Der er udarbejdet en pamflet, som giver
overblik over gudstjenesterne/arrangementer i
påskeugen.
Dug i Hvidbjerg Kirke rulles ud til koncert 3.
april, som optakt til højtiden.
Pamfletten kan medbringes af indsamlere ved
indsamling til Kræftens Bekæmpelse. Lene
Flyvholm tager et oplag med til Jegindø. Flere
tilbød at omdele forskellige steder.
I aftes var der sangaften for frivilligkor og
gelænderlærker. Hyggeligt fællesskab.

- Kontaktperson

- Kirkeværge

-Medarbejderrepræsentant
- Øvrige udvalg

Møde ang. lønforhandlinger (3F) under
opsejling – gennemføres senere. Der er tale
om normal procedure.
Stillingsopslag kommer op i april.
Nyt bagsidelayout i kirkebladet giver
udfordringer i forhold til ophængning i kassen
ved kirkegården. Der er velvilje til at tage
udfordringen op.
Om vaser på kirkegården. Brug af disse skal
bekendtgøres.
Det skal afklares, hvem der udfører kirkesyn.
Kirkeprotokol fra sidste år foreligger på
kirkegårdskontoret.
I. A. B.
-Istandsættelse af Lyngs Kirke (Henrik)
Projekt i Lyngs (tømrer, murer, elektriker
osv. ) igangsat. Stillads opsættes snarest.
Håndværkerne må benytte egen skurvogn
som frokoststue.
Præstegårdsudvalget (Mona): Foreløbig statusrapport foreligger fra ejendomsmægleren; der opleves fortsat interesse for bygningen.
Det er påkrævet, at bygningen skal stå med
min. 15 graders varme.

3.

Drøftelse af kirkekaffeordning, efter ønske
fra Hanne Christensen

Af oplægget ønskes en redegørelse for,
hvorvidt planerne om kirkekaffe ved
højmesserne står ved magt – og i så fald
hvem dette arbejde påhviler.
Arbejdet påskønnes virkelig, og indtrykket
er, at det giver godt fællesskab blandt de
deltagende.
Formanden melder tilbage, at de meget
gerne må fortsætte kl. 9-ordningen, og at
det derudover aftales specifikt, hvem der
står for eventuelt yderligere tiltag.

4.

Ansøgning fra Kirkecenterudvalget om
økonomisk støtte til indkøb af instrument

Tilbud på flygler foreligger – ét af dem et
såkaldt miniflygel til 60.000 kr., inkl.
levering og opstemning. Det andet er et
decideret koncertflygel, som er større.
Menighedsrådet sagde ja til at yde tilsagn.
Allerede nu kan det meddeles, at der er en
koncert 4. august.

4a.

Ansøgning

5.

Drøftelse af MR’s holdning til udlån af
bygninger

6.

Invitation fra Kirkefondet til
inspirationsaften om frivillighed.

Lærer fra Thyholm skole Henriette Lindberg
Jensby har ansøgt om midler til bustransport;
de ønsker at eleverne skal opleve et
arrangement, hvis omdrejningspunkt er
påskens budskab.
Ansøgningen imødekommes.
Takst for ikke-medlemmer, der ønsker
handling, blev gennemgået.
Lovmæssigt, har formanden undersøgt, er
der ingen hindringer.
Generel enighed om, at en balance skal
findes; man skal være bevidst om, hvilket
signal, kirken sender, samt hvilken form for
ceremoni, der er tale om. Det må være en
given sag, at der er personale til stede under
handlingen. Der må ikke foregå noget, der
strider himmelråbende imod evangeliet.

Fyraftens-arrangement med Henrik Stupkjær
26. april – formanden deltager gerne – ville det
være en idé at invitere frivillige? En vågen
præst konstaterede, at Oddesundbroen er
lukket – så der tænkes ikke videre i dette.
Til gengæld bragte formanden en
landemodegudstjeneste 20. maj på bane – et
alsidigt arrangement, der henvender sig til
menighedsrådsmedlemmer.

Den ædle hensigt over dem alle er, som et
rådsmedlem udtrykte det, ”at banke holdet
sammen”. Menighedsrådet vil betale for de
rådsmedlemmer + ægtefæller, der har lyst til at
deltage.

7.

Dato til Menighedsmødet inden
sommerferien

8.

Evt.

Der skal afholdes et menighedsmøde, med en
formandsberetning og en orientering om
økonomi og en fremlæggelse af visioner.
Menighedsmødet berammes til 21. september
kl. 17:00.
Visionsdag afholdes lørdag 2. september på
Tambohus Kro.
Svend: Orientering om status på værestedet.
Det gøres klart, at opstartsgruppen
udspringer af den danske folkekirke.
Hvorvidt Medarbejderrepræsentanten skal på
DAB’en afgøres af menighedsrådet selv.
Medarbejderrepræsentanten kommer på DAB.

Referat med ordlyd som ovenstående
blev underskrevet af alle og opbevares på
papir. Referent: Chr. Birkebæk.
OBS: Tilføjelse til det underskrevne eksemplar ang. godkendelse af regnskab
2015 – markeret med kursiv.

