Præsteskriv maj måned

Thomas er tilbage
Thomas er nu tilbage efter barsel, og som noget af det første har vi sammen med Jan Bjerglund
fået planlagt gudstjenester resten af kirkeåret ud.
Præstebemandingen og struktur i området
Bettina Franch nærmer sig barselstid og stillingen som hendes barselsvikar er nu slået op.
Barselsstillingen er kun slået op som en stilling i Struer og i Resen/Humlum og ikke med
forpligtigelse til Thyholm. Så jeg antager at der snart er en orientering på vej om hvordan evt.
strukturændringer i vores område.
Der er forlydende om at Hans Vestergaard (Mortens forgænger på Jegindø) er vendt tilbage til
sommerhuset i Lemvig, så måske ser vi mere til ham.
Himmelske Dage
Vi havde en god udflugt til Himmelske Dage med fin opbakning. Det varmer med de mange
tilkendegivelser af at det var en god dag også på trods af regnvejret.
Foreningsmøde
Vi har haft møde med repræsentanter fra de kirkelige voksenforeninger, bibelkredse mm. Så
datoer for efterårets aktiviteter er på plads, og der er kun få datosammenfald for arrangementer.
Fællesarrangement med Peter Lodberg tirsdag den 29. oktober: kl. 19.30 om ”Danskernes Tro”.
Konfirmandindskrivning
Konfirmandindskrivningen er nu OGSÅ blevet digital. Men kan som forældre indskrive sit barn til
forberedelse via borger.dk. Det er der nogle fordele ved, selvom blanketten på borger.dk også
mangler nogle elementer. Nogle af vores nabokirker i provstiet har løst det ved at lave en
yderligere blanket på pastoratets hjemmeside.
Det mangler vi så nu en løsning på. Indtil videre har vi kun en papirblanket, som de får ifbm en
konfirmandindskrivningsaften. De andre kirker har haft deadline på indskrivning her i starten af
juni.
Vi kan prøve at tale med Jette om hun måske kan hjælpe os med en blanket på vores side også, og
ellers kan vi måske betale os fra en løsning.
Og ellers er det fint med papirblanketten men vi skal på sigt også have en digital løsning.
Jubilæumsfejring
Rammerne for jubilæumsgudstjeneste med biskop Henrik Stubkjær er ved at være på plads. Det
bliver festligt. Vi skal gerne nu i den komende uge sælge 150 billetter mere til spisningen og have
solgt jubilæumsbøgerne også. Ideer til hvordan det enkelt kan gøres efterlyses.

