Menighedsrådet
v/Nørrelandskirken
Døesvej 1
7500 Holstebro

Referat fra ordinært
menighedsrådsmøde
Dato: 21. August 2018
Kl. 18.30-21.30 i store mødesal

Formandens initialer : BB
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Afbud: Jakob Esmarch, Poul Sønderbæk. Isak forlod mødet efter pkt 10
Indledning v/ Isak
EMNE
Godkendelse af
1.
dagsordenen

2.

Orientering fra
formandskabet

Ansøgning om udtrædelse
af Nørrelandskirkens
3.
menighedsråd
(Bilag 1)

BESLUTNING
Godkendt
Steffen, Poul og Birgitte har fremlagt budgetønsker på et møde med
provstiudvalget.
Hanne Marie Meyer er vikar for Jakob Esmarch, mens Jakob er på
studieorlov (sep-nov 2018).
Menighedrådet imødekom Karstens ønske om udtrædelse af
Nørrelandskirkens menighedsråd. Karsten udtræder af
menighedsrådet pr. 18. september 2018
PR-udvalget har indhentet to hjemmesidetilbud, og forventer at
have en indstilling klar til oktobermødet
Menighedsplejen:
Otte familier har været på sommerferie på Jesperhus.
Lisbeth Høegsberg udtræder som repræsentant for
Nørrelandskirken i Genbrugsbutikkens bestyrelse.

4. Orientering fra udvalgene

5. Orientering fra præsterne

Orientering fra
personalerepræsentanten
7. Orientering fra daglig leder
6.

Jubilæumsudvalget planlægger en uge op til jubilæet, hvor hele
sognet inviteres med til jubilæumsfest. Formidling af
Nørrelandskirkens historie og nutidig brug planlægges.
Festgudstjeneste med biskop Henrik Stubkjær er datofastsat til
den 22.9.2019.
I løbet af jubilæumsmåneden planlægges der koncerter,
kunstudstillinger, events mv.
Kvarterfestival den 1. september. Nørrelandskirken er
repræsenteret.
Præsterne tager på studietur til Wittenberg med provstiet.
Der er Himmelske dage i 2019 - Kr. Himmelfartsfejring i Herning.
Et dåbshold med 14 asylansøgere er under oplæring.
Alpha-kursus med opstart i uge 44.
Phd-stipendiat Laura B Seerup er kommet godt i gang med sit
forskningsprojekt (tværkulturel eklisiologi) i Nørrelandskirken
Kirkerne i Holstebro er repræsenteret ved ”Vejfest i vest” den
29. september.
Daglig leder orienterede om dagligdagen i Nørrelandskirken.

Godkendelse af
kvartalsrapporten for
8.
2.kvartal (Bilag
eftersendes)

9. Alterkunst

Kvartalsrapporten for 2. kvartal blev godkendt.
Kunstudvalget præsenterede et udkast til udsmykning i
forbindelse med alterkunst.
Menighedsrådets respons og ønsker: Enkelhed i sit udtryk.
Kunst, der spiller sammen med det naturlige lysindfald.
Jakobsstigen som skulpturel ikon er stadig i spil.
Kunstudvalget kontakter arkitekt og kunsthistoriker.
Isak ønsker at bibeholde nuværende Jakobstige.

10. Præstetavle

11.

Nørrelandsaftenernes
indhold og form

Helhedsplan for
12. Nørrelandskirkens fysiske
rammer

13.

Postlisten

Punkter til kommende
møder
15. Evt.
14.

Præstetavleudvalget præsenterede et forslag til præstetavle,
der skænkes som gave til Nørrelandskirken Menighedrådet
godkender oplægget. Anders og Helle indkøber og opsætter.

Udsat
Menighedsrådet inviterer provsten med i processen frem mod
en helhedsplan.
Provsten inviteres med på næstkommende kirkeudvalgsmøde,
hvor også menighedsrådet deltager.
Efterfølgende fortsætter processen i menighedsråds med
inddragelse af kirkens lønnede medarbejdere.
-

