Dagsorden til fælles menighedsrådsmøde i Thyholm Pastorat
onsdag d. 1. marts kl. 19 i Kirkecenteret
Deltagere: menighedsråds medlemmer i Thyholm pastorat
Indledning: Hvidbjerg, Lyngs og Jegindø
Dagsorden
Siden sidst

Noter

Referat

hvem vil tage referat Bente Thing

Orientering fra
kirkecenter udvalget

Tilskud fra Fonden Åge og Johane Louis Hansen
ansøge begge menighedsråd om tilskud Hjælp fra
Martin Gade til at finde instrument til kirkecenteret,
der er ansøgt om flygel, men der er ikke plads til en
sådan. Der er godkendt husorden til brug af
kirkecenteret. Der arbejdes på booking. Billeder
bliver hængende på Præstekontorene. Der er sat spejl
op I garderoben. Næste møde I udvalget er d. 4/5-17 !

Orientering fra
samrådet

Navnet samrådet bør ændres. Der arbejdes med
kirkehøjskole arrangementer, som er kommet godt I
gang. Hans og Rikke arbejder på at lave
påskearrangement med skolen til påske. Der
undersøges om vi kan få penge fra
folkeoplysningsmidlerne, som kan bruges til koncert
oplevelser. Økonomien er ikke gennemsigtigt,
Morten efterlyser en oversigt over hvor mange penge
der er til rådighed

Orientering fra
budgetsamråedet

Det blev enstemmigt vedtaget, at det er
provstiudvalget der fastsætter de overordnede
retningslinjer. Stillingen som regnskabsfører bliver
slået op til maj. Vores område forsætter vi med de
regnskabsfører vi har haft indtil der bliver ansat en ny
medarbejder. Provsti udvalget vil gerne have
nedbragt deres gæld på 15 mill. Over de næste år.
Graverne bedes indberette til ajourføring af
kirkegårdskort. Provstiudvalget vil gerne have nedsat
en arbejdsgr.til visioner for kirkegårde fælles I
provstiet. Valg til provstiudvalget til august

Ønsker fra
præsterne

Bekendtgørelser
ønskes ensartet i
alle kirker

For at understrege, at vi er et pastorat på Thyholm
bliver der ensrettet i bekendtgørelserne i de 5 kirker.
TB og MKN vil prøve at få udarbejdet en flyer med
ugens tilbud, som gives med hjem fra gudstjenesten.

Kollekter, hvad
samler vi ind til

MKN og TB ønsker at høre menighedsrådets mening
om indsamlinger. På næste møde ser vi på hvad der
samles ind til og derud fra bestemmer vi hvad der
skal samles ind til og over hvor lang en periode.
Præsterne tager regelsættet med til mødet. Skal vi
have fælles kollekt liste for pastoratet.

Mobile pay ved
kollekter? er det
teknisk muligt?

Det koster 44 kr./måned for hvert tlf.nr. der skal
kobles på mobile pay.
Lene tager kontakt til Britta fra regnskabskontoret
om der er fundet en løsning

Alkoholfri vin i alle
kirker

Jegindø har vin med alkohol. Øvrige kirker har
alkoholfri vin. Fra nu og frem til maj afprøves der
med alkoholfri vin på Jegindø.

Antal gudstjenester
med nadver

Altid altergang til højmesser. I Hvidbjerg kirke
afholdes der ikke nadver ved gudstjenester kl. 9
fremover.

Antal gudstjenester
på højhelligdage

Der afholdes gudstjenester I alle kirker på
højhelligdage. Men det er svært at få kabalen med
organisterne til at gå op med antallet af gudstjenster.
En gudstjeneste flytter sig til alternativ tidspunkt
skiftende mellem de 5 kirker med start fra 2017 det
aftales I de 2 menighedsråd på hvilket tidspunkt der
ønskes.

Nyt navn til
samrådet?

forslag om ændring
til fælles udvalg til
arrangementer i
Thyholm Pastorat

Det nye navn blev Menighedsrådenes Fælles udvalg !
forkortet MF.

Mini og konfirmand
forældre aktiveres
som frivillige

Idé’er til opgaver er
fx. hjælp til fastelavn,
oprydning efter div.
konfirmand
aktiviteter,
deltagelse ved
gudstjenester,
praktisk hjælp ved
fx. undervisning

Næste møde

Torsdag d. 4. maj kl. Torsdag d. 4. maj kl. 19 i kirkecenteret
19

Vi skal passe på at vi ikke presser noget ned over
nogens hoveder. Vi har drøftet emnet og vil prøve at
inddrage det i vores fremtidige overvejelser ved
arrangementer.

Evt.
Herefter fælles kaffebord
Derefter afholdes hver menighedsråd deres møder

