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Indledning v/ Isak – der er afbud fra Mogens, Henning og Tommy
Kaffe: Birgitte

EMNE
1.

Godkendelse af
dagsordenen

2.

Orientering fra
formandskabet

3.

Orientering fra udvalgene

4.

Orientering fra præsterne

5.

Orientering fra
personalerepræsentanten

6.
7.

Orientering fra daglig leder
Beslutning omkring
overtagelse af Krucifiks fra
det tidligere museum – af
Niels Heledige

BESLUTNING
Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter:
1. Brev fra Holstebro kirke omkring Krucifiks.
2. Måbjerg IF at afholde koncert i kirken.
Velkommen til et nyt kirkeår – nyt arbejdsår.
Velkommen tilbage til Jakob efter endt orlov.
Pr. udvalget: Har været samlet, Elsebeth er kommet med i
udvalget og den nye sognemedhjælper vil også komme med.
Der vil i januar blive indstillet oplæg til ny hjemmeside.
Menighedsplejen: Der er ros til menighedsplejens bestyrelse for
det store arbejde. Der har været mange nye vinkler for at samle
penge ind til julehjælpen. Mejrup har været en god hjælp med
julekasser.
Rytmisk gudstjeneste: Der har været møde med de frivillige
musikere og de har et ønske om et øvelokale. Dette vil blive
taget op på menighedsrådsmøde i det nye år. Der mangles
mange gange en leder for de frivillige musikkerer. Ønske om
lovsangsleder.
Kunstudvalget: Ang. flygel vil der blive nedsat en arbejdsgruppe.
Kirkegårdsudvalg. Der arbejdes med, at få et rum, der kan
bruges til reflektering.
Carsten: Rigtig god krybbespilsgudstjeneste – god oplevelse på
tværs af alder. Det er rigtig dejligt at se frivillige driver så stor en
begivenhed.
Ang. asylarbejde er der i øjeblikket ca. 20 til dåbsundervisning.
Der er ikke så mange, som der har været.
Jakob: Orienterede omkring arbejdet i løbet af orlovsperioden.
Erica er fra 1.12.2018 ansat som praktisk medhjælp til forefaldet
arbejde.
Asylansøgere hjælper med det omkring dåbsoplæring.
Orientering fra daglig leder.
Det blev besluttet, at takke ja til museets tilbud om at langtids
opbevarer krucifikset.
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Ansøgning fra Måbjerg IF
omkring, at låne
kirkerummet til en koncert.
Beslutning vedr. fordeling
af midler fra Signe Kathrine
Nielsens mindelegat (Bilag
1a & b)

10. Ansøgning fra Danmarks
Folkekirkelige
Søndagsskoler, Holstebro
kredsen (Bilag 2)
11. Evaluering af processen
vedr. ansættelse af ny
sognemedhjælper
12. Kirkebladet
13. Fastsættelse af dato for
menighedsmødet 2019
14. Postlisten
15. Emner til kommende
møder
16. Evt.
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Ansøgning fra Måbjerg IF blev imødekommet.

Der er kr. 2.800,- til fordeling
Danmission: 800,Pige Spejderne: 666,66
Søndagsskolelejren: 666,66
Menighedsplejen: 666,66
Det blev besluttet at yde Folkekirkelige Søndagsskoler i
Holstebro kredsen, kr. 5.000,- tilskud.

Ansættelse processen blev evalueret.

Næste udgave af kirkebladet – Birgitte og Helle er tovholder.
Menighedsmødet er fastsat til den 23 juni 2019
Ingen kommentar.
Der blev samlet op på kommende punkter.
Ingen kommentar
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