35. ordinære menighedsrådsmøde
Onsdag den 2. marts 2016 kl. 19.00 i Hvidbjerg Præstegård
Afbud: Martin Helligsø. Leo Villesen er indkaldt som suppleant.

Dagsorden
1.

Dagsorden
a. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

b. Referat fra den 3. februar 2016

Referatet blev godkendt.

c. Siden sidst
- Formanden

- Nyt fra formandsmøde i Provstiet.
Formanden orienterede om mødet.
Endvidere orienteredes om 2. etape af Lyngs
kirkes renovering hvori også indgår en ny ringeklokke som kan bruges til automatisk klokkeringning. Knud Fuusgaard er ved at være
klar med projektet.
Lars Sandfeld har lovet at forfatte en klokkeindskrift til den nye klokke.
Formanden vil være sygemeldt fra 9. marts og
6 uger frem på grund af indlæggelse på sygehus og restituering.

- Fra kassereren
- Præsterne

Der skal oprettes konto i Vestjysk bank i
Struer.
Lars
- Lørdag den 12. marts skal konfirmanderne
deltage i konfirmandtræf i Struer fra kl. 9 – 14.
- Lars går på ferie mandag den 23. maj 2016.
Måske kunne søndag den 19. juni 2016 være et
godt tidspunkt til afskedsgudstjeneste.
- Planlægning en ungdomsgudstjeneste.
Torsdag den 14. april 2016.
- Provsti-Pinsegudstjeneste på Hindsels 2.
pinsedag, 16. maj 2016.
- Der bliver 19 konfirmander i Hvidbjerg, 2 i
Lyngs, 2 på Jegindø og 8 i Søndbjerg. Blå
mandag den 2. maj.

Morten
Morten orienterede om drøftelsen i Jegindø
aktivitetsudvalg vedrørende eventuelt Cafe
miljø i Jegindø kirke.
Det blev besluttet at der indbydes til et møde
d. 19. maj kl. 19.00 i Jegindø Missionshus hvor
sagen drøftes.
- Succesfuld spillemandsmesse.
- Jeppe Stokholm Kjær, der læser på
Løgumkloster kirkemusikskole, vikarierer som
organist ved enkelt tjenester i den kommende
tid.

2.

- Kontaktperson

Forårets arbejde på Kirkegårdene er planlagt.
Udover de medarbejdere som nu er kommet
tilbage efter kurser er der lavet en aftale med
Jobcenteret i Struer om en medarbejder som
tidligere har været på kirkegården og som nu
er i arbejde/ uddannelse de næste 2 år.

- Øvrige

- Sidste nyt om præstegårdsjorden på Jegindø.
Der er indgået en forpagtningsaftale.

Efterretninger
a. Nyhedsbreve fra Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer

Taget til efterretning.

b. Henvendelse fra Den danske Præsteforening ang. vakant præstestilling

3.

c. Referat fra bestyrelsesmøde i menighedsplejen 04.02.2016

Der indkaldes til årsmøde tirsdag den 19. april
2016 kl. 19. i Struer menighedshus

Kommende arrangementer

- Torsdag den 3. marts 2016 kl. 19.30:
Kirkehøjskole med Helle Skaarup i
Midtpunktet
- Caféeftermiddage onsdagene den 2. og 16.
marts 2016 kl 14.30 i Midtpunktet
- Søndag den 13. marts 2016: Sogneindsamling
til Folkekirkens Nødhjælp
- Torsdag den 17. marts 2016 kl. 17:
Spaghettigudstjeneste i Søndbjerg kirke

4.

Godkendelse af regnskab 2015

- Forretningsfører Knud-Ole Henriksen
medvirker..
Regnskabet med følgende stempel godkendt
og indstilles til provstiets godkendelse.
Hvidbjerg – Lyngs – Jegindø sognes CVR
nummer: 34682410. Regnskab 2015 afleveret
d. 29.02. 2016 kl. 20.03.

5.

Forberedelse af regnskabsmødet i provstiet
tirsdag den 8. marts 2016 kl. 15

Man drøftede dette punkt.

6.

Udtrædelse af Menighedsrådet

- Martin Helligsø har meddelt os, at han
ønsker at udtræde af Menighedsrådet.
Dette blev taget til efterretning.
Leo Villesen er 1. suppleant fra Lyngs sogn.
Leo Villesen indtræder i Menighedsrådet og
bliver også medlem af
kirke/kirkegårdsudvalget.
Ny formand for dette udvalg blev Jens
Kristian Pedersen.

7.

Kommunikationsstrategi

Oplæg ved Morten Krogh Nielsen
Morten præsenterede et spændende udkast til
kommunikationsstrategi for Hvidbjerg –
Lyngs-Jegindø.
Svende og Morten arbejder videre med nogle
af de ideer som indgår i udkastet.

8.

Trivsel i menighedsrådet

Dato-fastsættelse af fælles oplevelse.
Der arbejdes på at lave en ”oplevelsestur”
fredag d. 20. maj. Lene og Svende arbejder
videre på at planlægge dagen.

9.

Opfølgning af mødet ang. præstestrukturen
på Thyholm, afholdt tirsdag den 1. marts
2016 kl. 16.30. Planlægning af proces vedr.
ny præst.

Mødet blev drøftet.

10.

Planlægning af beslutningsproces vedr.
strukturen på Hvidbjerg, Lyngs og Jegindø
kirkegårde

Formanden og kontaktpersonen orienterede
om forløbet ind til nu. Provstiets HRkonsulent vil måske allerede på næste

rådsmøde deltage og komme med oplæg.
11.

Thyholm Kirkecenter

- Status på byggeriet .
John Michaelsen orienterede om status på
byggeriet. Murerne forventer at være færdige
udvendig i uge 10 hvorefter huset bliver lukket
med døre og vinduer.
- Fastsættelse af dato for indvielse af
Kirkecenter.
Lørdag d. 11. juni.

12.

Stillingstagen vedr. prisstigning på Kirke og
sogn.

Menighedsrådet accepterer den varslede
prisstigning på kr. 1355 pr nummer som er
foranlediget at portostigningen fra Post
Danmark.

13.

Fastsættelse af dato for menighedsmøde

Udsættes til efter sommerferien.

14.

Næste møde

- Præsteansættelse
- Planlægning af indvielse af Thyholm
Kirkecenter.

15.

Eventuelt

- Planlægning af afsked med Lars Sandfeld.
Menighedsplejen.
Strukturen på kirkegårdene.

