Menighedsrådsmøde kl.
19.00-21.00 i
menighedslokalet

Tirsdag den 14.januar 2020

Blad nr. 10

Formandens initialer: KGP

Dagsorden
Indledning og salme

1. Godkendelse af
dagsorden og referat

Beslutning
Til stede: Irene Lindegaard, Karl Georg Pedersen, Anne Marie
Søndergaard Skals, Anette Volf Petersen, Axel Vig, Lars Medom
Madsen, Henning Pasgaard, Carl Nielsen og Henrik Lind
Jørgensen.
Afbud: Anne Dorthe Jakobsen.
Referat og dagsorden godkendt.

Beslutningspunkter:
2. Gudstjeneste
vejledning

Vejledningen drøftet. Et fint og grundigt stykke arbejde, som
Jytte har udført. Tak for det.
Den er for omfattende til at blive klistret ind forrest i
salmebogen, og en bekymring kan være, om dem, der kan
have glæde af at kigge og læse i vejledningen, også får den
taget og kigget i.
I en periode kan vi gøre opmærksom på at folderen findes – og
opfordre til, at den bliver taget. Lars kan også dele folderen ud,
når han går rundt med ekstra salmebøger.
Vi får trykt nogle eksemplarer. Ved menighedsmødet i maj
indhenter vi erfaringer hos folk, inden den evt. tilrettes og
laves i en mere lækker udgave.
Enkelte rettelser foretaget.
Lars og Karl Georg får den layoutet og trykt.

3. Forordning for
kirkesangere

Forordningen drøftet. Procedure drøftet og vedtaget.
Forordningen tilrettes og sendes ud til menighedsrådet til
endelig godkendelse.

4. Datoer erfamøder 2020 Der holdes fællesmøder mellem relevante personer i
Kontaktpersoner:
provstiernes menighedsråd. Dagsorden tilsendes op mod
03.02.2020 kl. 19.00 møderne.
20.30
07.09.2020 kl. 19.0020.30

Kirkeværge:
01.06.2020 kl. 19.00 –
21.00
Kasserer:
23.03.2020 kl. 19.0021.00
5. Menighedsrådsmøde i
feb. 2020?

Mødet i februar bliver aflyst. Næste møde tirsdag 10. marts.

Orienteringspunkter:
Kl. 20.00
6. Kirkens liv og vækst:
Kis-Holstebro :
Revitalisering af
projektet !
Vores engagement?
– årsmøde 17. marts
2020

7. Meddelelser:
Åben telefon
landsforeningen –
lederudd.
Kontaktperson –

KIS (Kirkernes Integrations Samarbejde) har aldrig slået rod i
de menigheder, der ikke har tradition for integrationsarbejde.
Der er stadig en lang liste af familier, der gerne vil have en
dansk familie. Nogle kontakter er etableret og har fungeret
godt, og nogle kontaktfamilier er overgået til at være
vennefamilier.
Hvis det skal forankres lokalt, kræver det et tættere
samarbejde mellem KIS-kontaktpersonen og menighederne.
En ide er også at søge midler, så der kan skabes et fysisk sted,
hvor der kan foregå aktiviteter mellem danske og udenlandske
familier.
KIS drøftet. Vi bakker projektet op og ønsker at tage del i det,
men vi mangler mere information om projektet for at kunne
skabe kontakter.
En måde at støtte initiativet kan være at lægge lokaler til infomøder og gøre opmærksom på sådanne møder ved
gudstjenester, i Mejdal Bladet og på sociale medier. Desuden
kan muligheden for at blive kontaktfamilie blive nævnt engang
imellem ved kirkelige handlinger og andre aktiviteter i kirken.
Karl Georg opfordrer os til at deltage i KIS-årsmødet tirsdag 17.
marts. Anne Marie og Henrik deltager også.
Ved ulvetimen sidst i marts sætter vi fokus på KIS.

Man kan ringe ind og tale med Landsforeningen af
Menighedsrådsmedlemmer – se mere i bladet.
Landsforeningen tilbyder en lederuddannelse for
kontaktpersoner.

Generalforsamling
distriktsforening
18.02.2020

Distriktsforeningen har generalforsamling i Struer Kirkehus 18.
februar fra 18.30 til 21.15. Landsforeningens sekretariatsleder
fortæller om, hvad foreningen kan tilbyde. Tilmelding senest
10. februar til formand for distriktsforeningen, Jan Bech.
Karl Georg og Axel deltager i generalforsamlingen.
15. januar er der informationsmøde om det kommende
menighedsrådsvalg. Karl Georg deltager.

8. Nyt fra kontaktperson
– kirkeværge –
Kasserer – præst –
udvalgene – andre

Carl Nielsen (kontaktperson):
Vi er blevet opmærksom på, at der skal indberettes sygdom til
statistikbrug.
Henning Pasgaard (kirkeværge):
Der er lidt vand i kælderen, men drænet skulle være virksomt,
så der bliver nu suget vand og sand op af en brønd.
Tilbud på mørklægningsgardiner til en del af det nederste
undervisningslokale i nybygningen. Lars har indhentet to
tilbud. Koster knap 7000 kroner inklusive moms. Det billigste
er valgt.
Der er indhentet tilbud på en robotplæneklipper (penge er
allerede bevilliget). Henning indhenter også et tilbud nr. 2.
Et tilbud på kantstensbelægning omkring kirkebygningen – af
hensyn til robotplæneklipperen – indhentet med to forskellige
slags sten. Vi har besluttet, hvilken type belægning, der skal
lægges. Der indhentes yderligere et tilbud, og det billigste af
de to tilbud bliver valgt.
Axel Vig (kassereren):
I år skal der flages i forbindelse med konfirmation to i stedet
for en dag. FDF henter og opsætter flagalle – og piller ned igen
– og sørger for at flage de to dage. De tre flagportaler i Mejdal
og Halgård (ni stænger i alt) kan også betjenes efter aftale med
borgerforeningen.
FDF beder om, at beløbet for flagning sættes op fra 2000 til
2500 kroner. Det er godkendt.
Irene Lindegaard (præsten):
Der er spurgt om eventuel støtte til Alpha-kursus. Vi beder
forslagsstilleren om at undersøge prisniveau, inden vi tager
stilling til eventuel støtte.

Der er enighed om, at vi skal forsøge at være mere synlige ved
byfesten. Der er nedsat et byfestudvalg bestående af Henrik,
Karl Georg, Anne Marie og Irene.
Irene er ved at afslutte sin specialuddannelse i sjælesorg og vil
gerne skrive opgave om, hvorvidt man kan lave
”stressgrupper” i kirkens regi. Hun vil bede om lov til – i regi af
kirken – at holde fire prøvegange, som skal danne basis for
hendes opgaveskrivning.
Anette Volf Petersen (voksenaktivitetsudvalget):
Koordinering af H.C. Andersen-foredragene 23. januar, 20.
februar og 12. marts.
Anne Marie Søndergaard Skals (børnekirkeudvalget):
Der er børnekirke den anden søndag i måneden. Materialet
”Kirkefrø 2” er indkøbt, og det er rigtigt godt.

9. Evt.

Lucia-dagene gik fantastisk. Der var mellem 25 og 45 piger
tiløvedag og Lucia på Beringshaven og Mellemtoft. Vi har fået
ros. Det gik rigtigt fint uden præstens tilstedeværelse og med
frivillige kræfter.
Det har været en fantastisk julemåned med god koordinering
og indsats mellem de ansatte, hjælp fra frivillige, samt mange
mennesker til afslutninger og julegudstjenester. Alene
juleaftensdag var der 1235 mennesker i kirke ved de fire
gudstjenester. Det er formentlig rekord.
Julles Jul var en god oplevelse for både kirken og de frivillige
bag. Det var dejligt at opleve, hvor åbent lokalsamfundet var,
når Julle kom og ville fremskynde julen.
Succesfuldt ”Hellig Tre Kongers”-spil arrangeret af Tanya og
koret med et godt og humoristisk manuskript.

10. Næste møde

Tirsdag 10. marts kl. 19.00.

