Referat af menighedsrådsmøde torsdag 11. januar 2018
Indledning v/ Morten Krogh Nielsen
Salme: Velkommen Nytår og velkommen her. Morten lod os opleve en indspilning af Søren Huus: ”Troen og
Ingen” – en stærk forestilling vedr. forskellige fortolkninger af tro, håb, opstandelse.
Ad pkt. 1.
Som sekretær valgtes Chr. Birkebæk
Ad pkt. 2
Dagsorden godkendt.
Referat af 7. december godkendt. – suppleret med formandens reviderende kommentar om sogneindsamling
11. marts.
Ad pkt. 3 – Siden Sidst:
Formanden:
- En testamentarisk gave er stillet i udsigt.
- Mobile Pay blev taget i brug i december. Brugbar ved alle kollekter.
- ”Søndagstræf” bliver på initiativ af en entusiastisk gruppe frivillige en realitet med første gang 28. januar.
Der er fremstillet flyers, som bl. a. uddeles via hjemmehjælpen, andre via sognepræsterne, andre lægges frem
rundt omkring. Menighedsrådet betaler annoncering i ugeposten i første omgang. Ellen Gade laver kampagne
på facebook i ugen op til første søndagstræf.
- Nytårskur næste fredag, hvor man ser frem til hyggelige timer.
Kassereren:
- I. a. b.
- Formanden: Vi befinder os i en indkøringsperiode med hensyn til regnskabskontoret.
Præsterne:
- Minikonfirmanderne har lagt fra kaj med pæn tilslutning. I alt ti gange med afsluttende
spaghettigudstjeneste.
- Kirkehøjskoleprogram foreligger. Kaffeaftaler så vidt vides på plads.
- Brassband til Jegindø og Fangekoret og Kingokoret er kommende aktiviteter. Næste sæson betænkes.
- Der har været interesse for køb af præstegården.
Kontaktpersonen:
- I øjeblikket arbejdes på lokalaftaler/lønkoncept/normeringer. Det er medarbejdere, der skal deltage i møde
18. januar.
Kirkeværge:
- I. a. b.
Medarbejderrepræsentanten:
- Ros til præsterne for at komme med salmenumre og sangblade i god tid.
- Julen er forløbet godt.
- Medarbejderrepræsentanten fik af formanden ros for rigtig pæn udsmykning, som bedes viderebragt til de
øvrige medarbejdere.
Øvrige udvalg:
- Information vedr. salg af præstegården samt drøftelse af konkret forespørgsel herom.
- Formanden oplyste omkring foreliggende energimærkning af Jegindø Præstegård.

- På formandens foranledning tilkendegav rådet, at et udspil til renovering af Hvidbjerg Kirke er det
nødvendige første springbræt forud for videre handling. Formanden deltager i et udvalgsmøde.
- Morten er kommet i Provstiudvalget og kunne oplyse, at man i dette udvalg har røster, der gerne ser en
renovering af Hvidbjerg Kirke. Herpå forslag om at tage ud og bese kirkerenoveringer andre steder.
- Der kan konstateres vand i kælderen i Jegindø Præstegård.
Ad pkt. 4: Printer til Jegindø Præstegård.
Morten indgår aftale om leasing af printer, da denne ordning virker mest økonomisk.
Ad pkt. 5: Ansøgning fra Rikke Feraru
- Ansøgning fra Rikke Feraru om kirkekorenes deltagelse i GospelKids foreligger og imødekommes.
- Forespørgsel om økonomisk ramme for kor og koncerter: Formanden beder Rikke Feraru udarbejde et
estimat over årligt forbrug i dette regi.
Ad pkt. 6:
Efter opdagelse af datosammenfald mellem menighedsrådsmøder og kirkehøjskole, berammes nye
mødedatoer til: Tirsdag 20. februar (fællesmødet), torsdag 15. marts.
Ad pkt. 7: Aften for konfirmander og forældre 24. januar
”Traditionen tro” – en teaterforestilling der berører temaer i unges liv – opføres i kirkecenteret.
Arrangementet er for konfirmanderne og deres forældre. Marianna, Lene og Mona forestår det praktiske
omkring kaffe/forplejning, og et par emner fra frivilliglister kontaktes for yderligere praktisk hjælp.
Ad pkt. 8: Evaluering af julearrangement i Lyngs 10. december
Ingrid Gramstrup orienterede: En rigtig udmærket dag med mange deltagere i gudstjenesten. Arrangementet
følges op af et særskilt evalueringsmøde 25. januar, hvori Henrik, Ingrid og Morten deltager.
Ad pkt. 9: Fastelavn 11. februar
Konceptet lidt anderledes i år; én samlet fastelavnsfest i Kulturen i Lyngs efter kirkegang i Hvidbjerg. Af
praktisk art: Indkøbsliste ligger klar til brug. Det er tanken, at Hvidbjerg og Lyngs skiftes til at have festen
fremover. Menighedsrådet afholder frokostudgiften.
Ad pkt. 10: Konfirmandevent Hardsyssel 8. marts
Frivillige har opgaver i forbindelse med at stå post på et løb. Der er brug for ti frivillige fra vores pastorat.
Ad pkt. 11: Vision om mission
Arbejdspapir fra biskoppen blev citeret af formanden.
Stikord fra menighedsrådets samtale rundt om bordet: I vores pastorat bor mange forskellige nationaliteter –
muligvis belæg for en international gudstjeneste. Opsøgende arbejde forud er afgørende. F. eks. Ni
læsninger, hvor deres eget sprog osse kunne benyttes. Gudstjeneste flankeret af international buffet.
Tidspunkter: Sommerfest. November.
Samarbejde med andre kristne kirkesamfund: Migrantmenighder i Holstebro. Valgmenigheder.
Frimenigheder. Venskabsmenigheder: Hinandens udflugtsmål. En større (by)menighed i relation til en
mindre. Pinsemissionsk menighed. Hvad er formålet med mødet med andre? Mission må gerne være
himmelstræbende. Det ligger mest lige for at lære dem nærpå at kende. Vi missionere hver gang vi inviterer
ind i vores fællesskab. Opgaven består i høj grad i at gribe muligheden for handling, når den opstår…Vigtigt
at træde i forbund osse med en fremmed, der pludselig kommer i kirken; vi skal for alt i verden ikke
udelukke nogen fra vort fællesskab! Blufærdighed overfor trosspørgsmål eksisterer og kan ikke
nødvendigvis mødes i første omgang med en masse forkyndende ord; marken må forberedes inden man sår.
Stil af og til spørgsmålet: ”Hvad ville Jesus have gjort?”
Mødet med Folk med anden religion: Hensigten med samvær er ikke at få dem til at være kristne. Mission
kan osse være at tilbringe tid sammen, være nærværende. Vise eget eksempel og se hvad det kan give.

Temaaftenener: Kristendomsundervisning for voksne. Et spørgsmål om involvering som middel til at nå
visionen.

Vision: ”Aldrig nok i os sig, men vil gerne favne andre med Evangeliet!”
Ønsker & Mål: Afholde international gudstjeneste
Metode: ”Vi ønsker at besøge andre menigheder!”
Morten og Christen sørger for at færdigbehandle det skriftige.
Ad pkt. 12: Kommende datoer
Normeringsmøde 18. jan.
Afskedsreception for Louis 25. febr. Tilmelding til formanden.
Kasserere og formad til møde med ny revisorer 22. feb.
Ad pkt. 13: Punkter til dagsorden på fællesmøde 20. februar.
- Punkt om Renovering.
- Spørgsmål om Fælles aktivitetsudvalg/drøftelse = ”Fællesskab i sognene”
- Udflugter
- Repræsentant til julehjælp.
Tilføjet punkt: Udflugt:
Forespørgsel ang. udflugt, berammet til (formentlig) 10. juni. Per Jørgensen går videre med sagen.
Tilføjet punkt: Hjemmeside
Frivillig har udtrykt ønske om at få kursus i brug af hjemmesiden, hvilket tages positivt imod.
CB udarbejder et ”fotograf-skilt” til brug for fotografen.
EVT
- Belysning på parkeringsplads m.v.: Arbejdet er bestilt.
- Inspiration vedr. sogneblad i stil med hedengangne Gang i Thyholm.
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