´
Referat af møde i Vestervig
Dato: 2019-01-15
Menighedsråd tirsdag d. 15. januar kl.
16.00-19.00 i Sognehuset

Dagsorden
1.

Beslutning

Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2.

Siden sidst

A.

Kirkeministeriet

B.

Aalborg Stift

C. Sydthy Provsti
a.

Indkaldelse til formandsmøde d.
16. januar kl. 19.00 i Hurup
Kirkecenter

Margit og Hanne deltager.

b.

Indkaldelse til ekstraord. repr.
møde i Skole-Kirke samarbejdet
d. 6. februar kl. 19.00 i Hurup
Kirkecenter.

Orientering.

c.

Datoer for Provstesyn i 2019
Vestervig og Agger d. 30. april.

d.

Orientering.

Referat fra Provstiudvalgsmøde d. Orientering.
5/12.

D. Landsforeningen af menighedsråd
a.

Nyhedsbrev fra landsforeningen.. Orientering.

b.

Indkaldelse til generalforsamling
i Sydthy Distriktsforening ons. d.
30. januar kl. 19.00 i Hurup
Kirkecenter.

Orientering.

c.

Referat fra Sydthy Distriktsforenings bestyrelsesmøde d. 28.
november.

Orientering.

E.

Andre

a.

Nyhedsbrev fra Folkekirkens It

Orientering.

b.

Månedsbrev fra Forsikringsenheden.

Orientering.

c.

Julehilsen fra personalekonsulenten.

Orientering.

d.

Julehilsen fra WeShelter og Dan-
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ske Sømands- og Udlandskirker. Orientering.
e.

Tilbud om foredrag.

Orientering.

f.

Reklame fra arkitekt og vedr.
vandalarm.

Orientering.

g.

Orientering vedr. børnekoret.

Orientering.

h.

Brev fra DKM vedr. projekt
pinsen i børnehøjde.

Orientering.

3.

Bygge- og anlægsarbejder.

A. Indvendig istandsættelse af kirken.
a.

Ting vi mangler.

b.

Skal vi have en opbevaring af Vi fortsætter med at opbevare stole bag forhæng, men sørger for at
løse stole.
varmekilden ikke dækkes.
Opfølgning på indeklimaet i
Vi konkluderer, at indeklimaet i kirken er acceptabelt.
kirken.

c.

Asger bedes skrive til maleren for at rykke for færdiggørelsen.

4.

Har vi vandalarm eller skal vi
have det?

Kjeld undersøger sagen til næste gang.

5.

Sognehusets fremtid.

Vi afventer svar fra provstiudvalget.

6.

Ansøgning om tilskud til video
fra projekt "Lys i Mørket"

Vi henvender os til Tine for at få flere oplysninger om projektet. Hvis
det er en længerevarende oplysende video på mere end de
nuværende fem minutter, vil vi godt støtte.

7.

Ansøgning fra DKM vedr.
pinsen i børnehøjde.

8.

Højskolesangbogen for børn.

Vi støtter ikke i denne omgang.
Hanne arbejder på et projekt, som går ud på at synge med og for
børn, hvor ”højskolesangbogen for børn” skal bruges. Vi støtter med
flere sangbøger, hvis der opstår behov. Hanne kontakter Birthe.
9.

Øvrigt fra udvalgene.
Kirkegårdsudvalget: Seks spændende forslag til ny kirkegård.
Kirkegårdsudvalgsmøde 4-3-2019 kl 9:30
Musikudvalg: Ang. sommerkoncerterne. Hanne gør opmærksom på
at det koster os penge i form af underskud, men vi er enige om, at vi
får meget for pengene.
Kjeld påpeger, at øverste del af vestsiden af tårnet trænger til
kalkning igen. Han undersøger prisen.

10.

Kommende arrangementer og
datoer.

a.

Fællesspisning/nytårsfest d. 16.
januar i Sognehuset i samarb.
Ok.
med Håndværker- og Borgerfor-

Referat af møde i Vestervig
Dato: 2019-01-15
Menighedsråd tirsdag d. 15. januar kl.
16.00-19.00 i Sognehuset

Blad nr. 47
Formandens initialer: MN

eningen.
b.

Torsdagseftermiddage:
Den 21. februar: Susanne V.
Knudsen: Villerup og verden.

Kjeld og Ella

Den 7. marts: Anne Marie Henriksen og Gitte Jensen fortæller
om gode bøger.

Olga og Gitte.

c.

Kirkefrokost den 27/1.
Hvem gør hvad?

Hanne: Sild, æg, karrysalat og hamburgerryg og grøn salat. Margit:
Kamsteg med rødkål og asier, spegepølse, remulade og ost,
leverpostej, smør, ½ piskefløde, champignon, rugbrød og kiks. Alle
der kan møder kl. 9:00.

d.

Den. 29. januar: foredrag i Sognehuset med fmd. f. Folketingets Kirkeudvalg Karen Klint.

Ella, Kjeld og Olga står for denne aften

e.

Kirkekaffe d. 24.februar.

Til orientering

f.

Aften i Vestervig Kirke m/ Villy
Egmose den 6/3.

Til orientering.

g.

Søndag d. 17. marts kl. 14.00
Til orientering.
Festgudstjeneste i Vestervig Kirke med Fyns tidl. biskop Kresten
Drejergaard. Efterfølgende kaffe
og foredrag i Sognehuset.

h.

Den 28. marts kl. 19.30:
Sogneaften i samarb. m. Folkeuniversitetet: Kriminalpsykologen i Virkelighedens Verden v/
cand. psyk. Charlotte Kappel,

11. Noget vi skal huske til hjemmesiden.

12. Evt. og ting til næste møde.
LUKKET MØDE

Vestervig, den 15. januar 2019.

Underskrifter

Hanne.

Nej

