Dagsorden til fælles menighedsrådsmøde i Thyholm Pastorat
d. 4. maj 2017kl. 19 i Kirkecenteret
Deltagere: menighedsråds medlemmer i Thyholm pastorat
Indledning: Søndbjerg- Odby menighedsråd
Bente Thing bød velkommen, Holger Quist indledte med afsæt i salmen ”Spænd over os
dit himmelsejl”.
Dagsorden

Noter

Referat

Siden sidst

I. a. b.

Orientering fra
kirkecenter udvalget

Flygelet: Der skal laves et lille skilt med opysning
om, hvem der har sponsoreret instrumentet.
Orientering om ændringer i vedtægterne er
formuleret til efterfølgende vedtagelse i de
respektive råd (efter fællesmødet).
Étårseftersyn foretages fredag 3. november af
bygherre og arkitekt og Per Jrgesnen og formanden.
Lys på parkeringspladsen og i redskabsskuret
indføres; Per Jørgensen er i kontakt med
elektrikeren. Osse ekstensor (trådløst net) forsøges
udbedret.
Kunst: Holger Quist kontakter Ketty Dahl omkring
kunst – inden julestuen første søndag i advent.
Desuden skrives i kirkebladet som en opfordring til
at komme med forslag til kunst i kirkecenteret.

Orientering fra
Menighedsrådenes
Fælles udvalg

Forårets foredragsrække præsenteres snart; temaet
bliver ”Folk og fællesskab”. Opfordring til at
komme med forslag til koncertrækken i 2018. Et
forslag om en bluesgruppe samt Willy Egmose blev
stillet.

Præsterne

Filmaftener snart. Konfirmandlejr sidste weekend i
november, som munder ud i fælles gudstjeneste med
konfirmanderne. Præsterne har deltaget i
reformationsfejring i Viborg.

Mødefrekvens til
fælles
menighedsrådsmød
er i 2018

Forslag: Det kan overvejes at placere de respektive
møder samtidig og under samme tag.
Fællesmødefrekevensen bliver to gange
årligt/forår og efterår.

Kirkebladet
skal vi forsætte
nuværende ordning.

se tekst nedenunder

Red. Thomas Buelund orienterede om
prisstigningen (se tekst nedenfor) Tallet 16 %
korrigeredes til 9 %. . Oplaget er ca. 3500 ekspl.
Holdningen er, at udgivelsesfrekvensen er
passende, som den er nu. Det blev udtrykt, at vi
har nok et af landets flotteste og kvalitative
kirkeblade, og mange kan bevidne, at det er et
om end meget læst blad. Et tidligere forsøg
med anden distributør skuffede fælt. Det blev
udtrykt, at det fysiske blad har betydning.
Der er enighed om, at læserskaren foretrækker
papirudgivelsen. Ergo: Der fortsættes trods
prisstigning.

I går på kirkebladsmødet kunne Hans Stokholm med beklagelse fortælle os, at der desværre vil komme en
prisstigning på prisen på kirkebladet. Dette skyldes, at Postnord ikke længere ønsker at dele post ud
(deres distributionspriser vil stige til det firedobbelte, hvilket vel må betragtes som en måde at fortælle os
på, at de ikke gider omdele post mere!).
Derfor er Hans tvunget til at finde et nyt distributionsalternativ. Og det har han så gjort. Det bevirker
dog, at der kommer til at være en prisstigning på ca. 16% fra 12.000 (+ moms) til 14.000 (+
moms).
Så spørgsmålet er om vi kan gå med til det? I så fald vil vi kunne køre videre som hidtil. Hvis ikke, må vi
tænke i alternativer til husomdeling.

Sogneudflugt 2018

oprettelse af udvalg

Hvem: En udflugt for hele pastoratet med bus efter
kirkegang. Udvalget for sidste års udflugt var ikke
umiddelbart begejstret, men vil gerne, hvis
repræsentanter fra menighedsrådene kan komme
med i tilrettelæggelsen. Quist og Jørgensen går
med udvalget, og de vil tænke på oplevelser på
tværs af alder.

Næste møde

Hhv. maj og november.

Evt

Passionsspil i Oberrammergau: Præsterne har talt
med Venø Busser – 7 dages bustur – og opfordret
de andre sogne til at bakke op. Buschauffør Kjeld
Thing har reserveret et antal billetter. Morten og
Thomas er rejseledere på hver sin tur.

Punkter til næste
møde:,
Herefter fælles kaffebord
Derefter afholdes hver menighedsråd deres møder
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Underskrift Søndbjegt-Odby

Marianna Brogaard

Bente Thing

Per Jørgensen

Sigrid Tarp

Mona Vestergaard

Anne-Vibeke Thybo Espersen

Svend Bach Mose

Grethe Ebdrup

Ingrid Gramstrup Larsen

Holger Quist Nielsen

Henrik Villesen

Thomas Buelund

Lene Christensen
Poul K. Michelsen
Morten K. Nielsen

