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Afbud:
Stedfortræder:
Vært: Søndbjerg/Odby menighedsråd.
Sted: Konfirmandstuen i Søndbjerg præstegård.
Dagsorden:
1. Godkendelse af
dagsorden.
2. Orientering fra samrådet.

Mødet starter kl. 19.00.

Noter:

Referat:
Godkendt.

Samrådet orienterer om budget
og regnskab, samt ønske om at
overføre overskud til næste år.

Provstiudvalget ansøges om mulig
overførsel af overskud, ca. 6000 kr. til
næste år.
En aften, marts 2012, med journalist
Anders Agger er under planlægning. Den
afholdes i Midtpunktet. Udover Samrådet
forventes et par foreninger mere at deltage
i udgiften til aftenen.
Kirkehøjskole: En foredragsrække er
planlagt i januar, februar og marts 2012.
Enighed om forslag fra Hans Vestergaard
Jensen: Når ny præst i Søndbjerg/Odby er
ansat tager de 3 præster kontakt til
efterskolen om mulig arrangement. Begge
præster vil som hidtil gerne fortsat afholde
BUSK gudstjenester i egne kirker.
P.t. fungerer kørselsordning via Midt
Trafik tilfredsstillende. I år gælder
transport for 2 konfirmander, men i
kommende år vil det blive aktuelt for flere
fordelt på sognene.
Enighed i menighedsrådene om at udgiften
hører ind under menighedsråd/ konto for
konfirmandundervisning.
Præsterne aftaler kørselen.

3. Fælles arrangement på
Søndbjerg efterskole.

Bjarke Clausen har henvendt
sig til menighedsrådene på
Thyholm, ang. Fælles
arrangement på Søndbjerg
Efterskole mellem
menighedsråd, FDF m.m.

4. Konfirmandkørsel.

Konfirmandundervisningen
foregår i Hvidbjerg, men det
giver problemer for
friskolebørnene, da der ikke
går bus fra Hvidbjerg om
formiddagen. Vi skal finde en
langsigtet og økonomisk god
løsning i fællesskab, da det
drejer sig om konfirmander fra
hele Thyholm.

5. Fælles udflugt.

Kunne det være en idé at
arrangere en fælles udflugt for
menighederne på Thyholm
f.eks. hvert andet år?

6. Kirkeblad.

De enkelte menighedsråd orienterede om
egne nuværende udflugtstraditioner. Der er
lidt forskellig praksis, nogle har udflugter
for menighedsråd og sognet, nogle for
menighedsråd, personale og frivillige.
Efter drøftelse og opbakning til ideen gives
Samrådet mandat til at arbejde videre med
fælles udflugt for menighedsråd, personale,
frivillige med ægtefæller. Også fastsættelse
af tid, og sted.
De enkelte menighedsråd kan selvfølgelig
fortsat arrangere udflugter efter tradition
og ønsker.
Redaktionsudvalget opfordrer
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7. Afskedsgave til prosten.

8.

Evt.

Kun til orientering:
Der samles ind til fælles
gave fra alle menighedsråd i
Struer Provsti. Han ønsker
sig en bærbar B&O telefon.
Næste møde:
Vært:

menighedsrådene til at medvirke til at
indkomne arrangementer m.m. der ønskes
optaget i kirkebladet indeholder tydelige
oplysninger om tid, sted og afsendere.
Nuværende layout debatteres. Der
besluttes at fortsætte som hidtil.
Der kan forventes prisstigning.
Til orientering.

Stinne Voldsgaard spørger til hvilke tanker
der gøres om kirkerne og sognestrukturen i
fremtiden.
Lars G. Sandfeld spørger til synspunkter
på et fælles menighedsråd på Thyholm set
i lyset af næste valg, november 2012, og
evt. problemer med at opstille kandidater
nok til de enkelte råd. Synspunkter drøftes
bordet rundt og alle er enige om at det er
en vigtig problematik at få taget hul på.
Der aftales at de enkelte menighedsråd
tager intern drøftelse.
Der anbefales der efterfølgende kan
nedsættes et udvalg til at arbejde videre
med ovenstående.
Der tænkes en repræsentant fra hvert
menighedsråd. Disse indgives til Louise
Gadegaard eller Niels Odgaard efter næste
menighedsrådsmøde. Er der enighed i
menighedsrådene tages det op på
menighedsrådenes sognemøder i januar.
Vedrørende stand på julemessen forsøges
igen 2012.
Næste møde: Kulturen Lyngs torsdag d.
08.03.12.

