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Indledning v/ Jakob
Afbud fra : Tove

EMNE

TID
(min.)

1. Godkendelse af dagsordenen
Børn og unge-området
30

2.

Orientering fra udvalgene

3.

15

BESLUTNING
Dagsorden blev godkendt.
Filip orienterede omkring børne- unge området.
Dette område er udnævnt til fokusområde i første halvår
af 2018.
Valgfags undervisningsforløb på den kristne friskole er nu
afsluttet. Der er kommet god feedback.
KFS – samarbejde omkring projektet ELSK.
Forløb med minikonfirmander er afsluttet.
Juniorklub har nu kørt et år og nu skal vi til at have næste
hold med – det bliver spændende.
Børnekirke – nye frivillig er kommet til andre er holdt, så
der er stadig behov for flere ledere.
Det er altid vigtigt at have fokus på frivillige.
Der er udarbejdet en folder, som fortæller lidt om,
hvordan man holder børnekirke. Folderen vil blive lagt på
buen til orientering for kommende frivillige.
Kirkegårdsudvalget:
KU-udvalget: der har været provstesyn – der afventes
rapport
Gudstjenester: Der har været møde i
gudstjenesteudvalget. Det er besluttet at lave en
undersøgelse af kirkens gudstjeneste liv.
Fællesskab: Der har været et møde i værktøjskassen
omkring visionen fremadrettet. Om efteråret vil der være
små interessegrupper og i foråret vil der være stører
samlinger. Noget nyt er på vej – spørg Isak – Carsten og
Christine.
Israels turen: Der arbejdes i øjeblikket med et oplægge til
finansiering af turen – bl.a. forøgelse af brugerbetaling.
Menighedsplejen: Der blev orienteret om
skilsmissegruppe for børn.
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PR: Der har været møde i udvalget. Mette vejledte i
hvordan der kunne arbejdes struktureret med at opbygge
hjemmesiden.
Mette havde også skabeloner med til opsætning af
annoncer.
Birgitte: Der har været formandsmøde:
Der er ansat to provstikonsulenter i samarbejde med
Struer og Lemvig provstier - Susanne Boutrup og Helen
Büllow – Begge konsulenter kan bruge af
menighedsrådene. De vil få kontor i hvert provsti.
Den nye ferielov – samtidighedsferie – der skal deponere
de ansattes feriepenge indtil de går på pension.
Der vil blive en udgift til ekstraordinær indbetaling til
tjenestemandspensionen.

Orientering fra præsterne

10

4.

Orientering fra
personalerepræsentanten
Planlægning af
6.
menighedsmødet d.16.juni
Økonomi og menighedsliv
7.
5.

Flygel

10
15
15

15

8.

Genbehandling af
9. beslutning vedr.
Helledies krucifiks
Ansøgning om støtte
til tværkulturel kristen
10.
sommerlejr 2019
(Bilag 1)

10

Carsten: Påskedugen er lagt ud inde i kirken.
Der er dåb den 29. april af asylansøgere
Carsten stopper med udvalgsarbejdet i værktøjskassen og
i udvalgsarbejdet omkring NL-aften og holder pause med
arbejdet i Menighedsplejen.
Jakob: Der er påskemorgensgudstjeneste på kirkegården.
Tove var fraværende.
Ideer blev drøftet – og der er et udvalg der arbejder
videre med oplæg. Mødet
Visionsudvalget vil lave et oplæg omkring nogle guide
lines til videre drøftelse i menighedsrådet.
Det blev besluttet at købe et Steinway flygel, til
kirkerummet hvor organister og alle frivillige kan benytte
den til gudstjenester og musikarrangementer. Til
finansiering vil der blive hjemsøgt arvemidler. Der vil også
blive indkøbt mikrofonsæt til flyglet Vi undersøger, om de
tildelte fondsmidler kan bruges på det valgte flygel.
Der tages kontakt til museet med forespørgsel om
krucifiks må hænge udenfor i en montre.

15
Udsat
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Postlisten
11.

5

Ingen kommentar

12. Emner til kommende møder
13. Evt.

5
5

Blev noteret

14. Orientering fra daglig leder

10

Ingen kommentar
Isak orienterede.
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