referat til fælles menighedsrådsmøde i Thyholm Pastorat!
d. 12. september2017kl. 19 i Kirkecenteret
Deltagere: menighedsråds medlemmer i Thyholm pastorat:
fravær: ST og GE
Indledning: Hvidbjerg-Lyngs-Jegindømenighedsråd
Dagsorden

Noter

Referent

Referent

Bente Thing
godkendt

Godkendelse af
dagsorden
Siden sidst

Referat

Danmark dejligst

!
!

præsentation af ny
kirkegårdsleder

God eftermiddag, med mange besøgende, præsterne
gode til at få folk i tale
Der blev uddelt materiale til dem man talte med.
Mange roste gudstjenesten som Danmark dejligst
blev indledt med.

!AnnaGrete Nielsen

Vedtægterne blev gennemgået og der skal ses på
formuleringer, dette arbejder udvalget videre med,
og det sendes til menighedsrådene til godkendelse

Orientering fra
kirkecenter udvalget

!Der er ansat en pige til rengøring hv. 2. uge
(Johanne Møller Madsen)
!Budgettet ligger hos Hvidbjerg-Lyngs og Jegindø

menighedsråd og det er dem der godkender hvad der
skal til.

!Der er kommet postkasse og cykelstativer.
!!

Der er mange spændende ting på programmet
Efteråret har en koncert hver måned, fordelt på
Søndbjerg, Lyngs, Jegindø og Hvidbjerg kirke
til foråret bliver der flere koncerter og
arrangementer
Kirkehøjskolen starter efter nytår med 4 foredrag
hvor fælles titlen er folk og fællesskab.

Orientering fra
Menighedsrådenes
Fælles udvalg

Orientering fra
formænd

møde ang. strukturen i
Thyholm pastorat!
1. økonomi !
2. antal af fællesmøder!
3. Beslutninger!
4. Mobilpay

Marianna gennemgik hvordan vi skal samarbejde,
efter anvisning fra provstiet.
1)Hver menighedsråd har egen økonomi og
2) Der foreslåes 1 til 2 møder om året og ved behov
3)beslutter om egne ting i eget budget
4) Mobilpay besluttes i hver menighedsråd

Der er indskrevetf 35 konfirmander
Morten har haft studie uge og obligatorisk
efteruddannelse i en uge.

Orientering fra
præsterne

!De blev introduceret til gravid samtaler hvor det
tænkes at en graviditet er en stor livsændring.
!Morten er blevet udpeget til at være præsternes
repræsentant i provstiudvalget.
!Der er planer om 3 nye filmaftner hen over vinteren.

Hvordan kan vi få en
frivillig ordning til
praktiske opgaver i
forbindelse med fælles
arrangementer i
kirkecenteret

koordinator:!
hjælpere:!
6-8 fra H;L;J!
og 2-4 fra S;O

Marianna har talt med Rie Larsen og hun vil godt
være koordinator, vi skal have fat i nogle frivillige,
der skal findes 6-8 frivillige i alt til at hjælpe ved
fælles pastorale arrangementer.
Der kan overvejes at ansætte en person i
fleksordning til at bestride opgaven.

Næste møde

antal i 2018

2.11.17 denne aften besluttes antallet af næste års
møder.

Evt.

!

Punkter til næste møde:,
Skal vi give blomst til runde fødselsdage?
Idé’er kan overvejes til næste møde

Herefter fælles kaffebord
Derefter afholdes hver menighedsråd deres møder

