REFERAT fra fælles menighedsrådsmøde i Thyholm Pastorat
4. maj 2017kl. 19 i Kirkecenteret
Deltagere: Menighedsrådsmedlemmer i Thyholm Pastorat
Indledning: Søndbjerg- Odby menighedsråd
”Kom maj, du søde milde” blev sunget. Fadervor.
Dagsorden
Referent

Noter

Referat

Christen Birkebæk

Ingen bemærkninger til dagsordenen.

Hvilket instrument
bliver der budget til
at indkøbe

Fra Kirkecenterudvalgets side blev oplyst, at
midlerne findes til et flygel, som allerede er bestilt.
Der er tale om et efter sagkyndige Martin Gades
vurdering rigtig godt, mellemstort flygel. Der er
monteret solide gummihjul under. Efter ankomsten

Siden sidst
Orientering fra
kirkecenter udvalget

hvordan går det med
booking

bliver det stemt. Menighedsrådenes fællesudvalg
glæder sig over dette, da en flygelkoncert er
planlagt i august.
Indkøb af husholdningsopvaskemaskine et ønske,
hvilket udvalget imødekommer. Budget herfor: 5000
kr. Placering: Under stålbordet. Per Jørgensen
tager dialogen med elektrikeren.
Havemøbler – emnet er stillet i bero, da behovet
måske ikke er så stort. Behovet undersøges. Der lød
et forslag om endnu en betonbænk til terrassen.
Skilte til de forskellige rum arbejdes der på.
Udsmykning: Der sættes skinner op forskellige
steder til ophængning af kunst/udsmykning af
forskellig art. Lokale kunstnere/konfirmandprojekter
et oplagt valg. Udstilling af messehageler kunne
være et emne.
Booking fungerer – både Per Jørgensen og Chr.
Birkebæk kan skrive i kalenderen.
Rengøring: P. t. gør kirkegårdspersonalet rent
hver mandag morgen; fremover bruges lidt mindre
tid om mandagen, hvorimod toiletter gøres rent om
torsdagen kl. 15:00 – 15:30.. Rengøringen omfatter
aftørring af alle flader, gulvvask m.v.
Der bliver indkøbt nogle cykelstativer fra Harald
Nyborg.

Et gardin er defekt. Ikke en sag for elektrikeren, men
for firmaet ”Fischer”, der satte det op.

Orientering fra
Menighedsrådenes
Fælles udvalg (MF)

Er der afklaring på
om der kan søges
om midler fra
folkeoplysningsmidle
rne?
Er der lavet en afklaring
på økonomien i
samrådet-hvad er der til
rådighed?

Chr. Gade oplyser at begge råd plejer at dele
om udgifterne til arrangementer. pengene tages
fra samme sted som vi betaler for
foredragsholdere og lignende.
Morten Krogh Nielsen informerede: Der
kommer flere koncerter i årets løb. Der tænkes i
forskellige foredrag i 2018. Budgettet kendes
nu. Holger Quist supplerede: Emnet ”Folk og
fællesskab”, som vil blive en fællesnævner for
en foredragsrække, handler bl.a. hvordan
Danmark hænger sammen, f. eks. i form af
fællesskaber omkring musik og fortælling.
Datoer i udpluk:
13. juni: Temakoncert i Hvidbjerg Kirke.
3. august : Sommerkoncert med Kirsten Stokholm
(flygel)
28. sept.: Cellokoncert i Søndbjerg Kirke.
26. oktober: Koncert med Skvulp, Jegindø.
28. november: Lyngs Kirke – koncert.
Muligvis lykkes det at få Kingo-koret til at holde koncert
skærtorsdag.

Orientering fra
kassére

Regnskabskontoret
ansættelse er der
fundet en.
Har graverne
indberettet til
ajourføring af
kirkegårdskort.

Lene Flyvholm kunne oplyse, at Anni Moog er ansat
i absolut enighed. Adgange til alle konti skal
oprettes til den nyansatte regnskabsdame.
Ansættelsesdato: 1. juni.
Hvad angår indberetning til ajourføring af
kirkegårdskort finder Per Jørgensen en løsning.
Kandidat: Oluf Vestergaard.

har vi nogen kandidater
til provstiudvalget evt.
Oluf Vestergaard

Ønsker fra
præsterne

Er der udarbejdet en Afventer.
Til sammenligning var der god respons på Mortens
flyer med
påskefolder.
bekendtgørelser?

”Vi glæder os til konfirmationerne”, udtaler
præsterne.
I Provstigudstjenesten 2. pinsedag på havnen i
Struer flettes forskellige elementer ind, f. eks.
købstadsjubilæet. Det er osse grundlovsdag,
hvorfor der osse er grundlovsfest i
præstegårdshaven på Jegindø med tale af Pernille
Vigsø Bagge.
”Danmark dejligst” 17. juni, og der ønskes en stand.
Idéer til standen er meget velkomne.

Morten Krogh Nielsen har udarbejdet et udkast til
kollektliste, som han gennemgik. Enkelte kollekter er
obligatoriske.
Hvad vil vi samle ind Som udgangspunkt kan man spørge: Skal kollekten
være ens i alle fem kirker?
til og skal det være
Forslag: Mobile Pay kunne fremgå af en flyer og
ens i alle kirker?
måske/måske ikke gå til en fælles pastorathjælpekonto.
Skal der samles ind ved
Præsterne gennemtænker disse ting.
alteret, eller i
Ingrid Gramstrup oplyste, at der i Lyngs Kirke
kirkebøssen
samles ind i en kurv juleaften.

Hvad samles der
ind til ved kollekter?

mobile pay er der
fundet en løsning

Se ovenfor.

Var der nogen
respons på at
altervinen var
alkoholfri på
Jegindø?

Ernst har fået lidt respons. Folk fra Hvidbjerg
udtrykker en undren over, at der ikke længere er
den velkendte altervin. Præsterne har ikke modtaget
respons.
Det blev besluttet at fortsætte med druesaft.

skal det forsætte?

fælles indkøb

Lave en liste over
hvad der vil være
relevant at indkøbe
fælles

Nævnt i flæng: Gran, salmebogstillægget, druesaft
alias altervin… Umiddelbart sås ikke det store
grundlag for fælles indkøb. Indkøb fortsætter
uændret som nu.

Ansøgning afslået grundet stor udgift .

Ansøgning om
Kristelig dagblad til
Chr. Birkebæk

Vil vi bevillige
avisen til kirkens
ansatte
(bilag sendes med.)

Kalkning af kirkerne

Endnu foreligger ikke konkret forlæg, men der
Vi skal have fundet
en fælles udbyder af arbejdes videre med henblik på fælles tilbud på
kalkning fra 2018.
kirkekalkning
fremover?

Næste møde

d. 7. september kl. 19 i
kirkecenteret

Evt.

Holger Quist foreslog en udsmykningsform, som
samtidig fungerer som et aktivitetsprojekt for børn.
Morten Krogh Nielsen: Unge-gudstjeneste kunne
udbygges yderligere – konceptet med Struer
kirkeband fungerede godt.
Nyt embedsstempel blev præsenteret, udformet af
Ny-Dan Stempler A/S.
Christen Birkebæk kører rundt i kirkerne og
stempler ”100 salmer”.
Marianna Brogaard: Det ville være dejligt, hvis der
var en gruppe strikkedamer – eller hækledamer,
som ville mødes og fremstille dåbsklude.

Morten Krogh Nielsen ytrede ønske om ”fortælletelt-tæpper” (el. lign. benævnelse) f. eks. noget
patchwork, som visuel støtte til fortælling.
Ernst tilføjede, at der på Jegindø findes en
flonelograf, der kan fremvise bibelhistoriske
motiver.
Dernæst et LUKKET PUNKT.
Punkter til næste møde:,

Herefter fælles kaffebord
Derefter afholdes hver menighedsråd deres møder

