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1.

Godkendelse af dagsorden

1.

Godkendt

2.

Siden sidst

A.

Kirkeministeriet

a.

Vejledning om fredelig indretning
af præstens kontor.

Orientering.

b.

Nyt tilbud om projektlederkursus
d. 27. - 29. maj 2019. Tilmelding
senest d.23. april.

Orientering.

B.

Aalborg Stift

a.

Indbydelse til Himmelske Dage
Orientering.
på Heden 30. maj - 2. juni. Fælles
kirkelig event for alle.

b.

Indbydelse til kursusdag. Stemmens brug i kirkerummet. 9/4 kl.
9.30 - 14.30 i Gug Kirke. Tilmelding 1/4.

Orientering.

c.

Sct. Nicolajtjenesten mangler
penge og frivillige.

Orientering.

C. Sydthy Provsti
a.

Indkaldelse til forberedende
budgetsamråd d. 18/3 kl. 19.00.

Orientering.

b.

Referat fra Provstiudvalgsmøde
d. 18. februar.

Orientering.

c.

Indbydelse til Provstidag d. 25.
maj for alle ansatte, præster og
menighedsråd med ægtefæller/
samlever. Egenbetaling for ledsagere 275 kr. Husk tilmelding
inden 10. maj.

Orientering.

D. Landsforeningen af menighedsråd
a.

Nyhedsbreve fra landsforen..

Orientering.

b.

Referat fra Sydthy Distriktsforenings bestyrelsesmøde d. 6.

Orientering.
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marts.
E.

Andre

a.

Nyhedsbrev fra forsikringsenheden.

Orientering.

b

Personregistrering 2018 er opdateret.

Orientering.

c.

Tilbud om foredrag/udflugtsmål

Orientering.

d.

3.

Ansøgning vedr. Folkekirken på
Festival 2019.

Orientering.

Bygge- og anlægsarbejder.

A. Indvendig istandsættelse af kirken.
a.

Ting vi mangler.

Maleren har været her, men er stadig ikke færdig. Søren får fat i
Asger, så de sammen kan se på malings-problemet. Derefter må
Asger overtage sagen.

b.

Der er lavet kontrolmåling og
stabiliseringen over hvælvene er
efterspændt.

Der efterspændes igen om fem år.

4.

Vil vi støtte Folkekirken på Festival økonomisk?

Vi støtter ikke.

5.

Vil vi støtte Sct. Nicolajtjenesten
økonomiskt.

Vi donerer et høstoffer.

6.

Godkendelse af regnskabet for
2018.

Godkendt. Vestervig Sogns menighedsråd, CVR-nr. 63186511,
Regnskab 2018, Afleveret d. 19-03-2019 10:43

7.

Gennemgang af reglerne/
Vi beholder tingene, som de er, bortset fra 1) Vielser: Der startes
kutyme for klokkeringningen ved tre minutter før tid – to klokker. Der afsluttes med tre gange tre
Vestervig Kirke
bedeslag. 2) Der ringes bedeslag ved kapelringning. 3) Ved
hverdagsdåb ringes tre minutter efterfulgt af bedeslag.

8.

Sognehuset.

Margit har talt med kirkemusikskolen. Og hun har forespurgt
kommunen angående fredning omkring kirken – afventer svar. Der
tages kontakt til Håndværker og Borgerforening. Margit forfatter
herefter et brev til Provstiudvalget. De bedes konkretisere deres
ønsker til et samarbejde om et fremtidigt Sognehus.

9.

Øvrigt fra udvalgene.

Søren har kreeret en model af noget, han kalder ”Livets Vej”. Det
er en oplevelses-sti/rekreativt område lavet af blomsterbede,
buske, sten osv. Menighedsrådet vil gerne lave den i virkeligheden
på græsarealet lige nord for mandskabshusene. I stedet for at
anskaffe kunst eller lignende, vil vi gerne lade kirkegårdens
personale etablere ”Livets vej”.
Hanne arrangerer onsdage med ”Højskolesangbogen for børn”

Referat for møde i Vestervig
Menighedsråd tirsdag d. 19. marts kl.
16.00-19.00 i Sognehuset

Dato: 2019-03-19

Blad nr. 56
Formandens initialer: MN

sammen med Hans Henrik og Birte.
Kalkning af kirketårn på vestsiden er bestilt.
Sogneudflugt d. 1. september. Vestervigs medlemmer af
aktivitetsudvalget og Hanne.
Søren kontakter Transport, bygnings og boligministeriet for at få
klarlagt, om vi skal have forsikret vore motoriserede køretøjer
10.

11.
a.

b.

c.

d.

Kan vi godkende Sørens nye
tegning og beskrivelse af AA
gravstedsarealet øst for kirken?

Godkendt.

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

Hanne og Ella.

31. marts deltager konfirmanderne i afviklingen af gudstjenesten. Der efter pizza for dem og
deres forældre i Sognehuset.

Margit sørger for Pizza.

11. april. fællesspisning i Sognehuset.
Orientering.
25. april sogneaften med
Mogens Müller i Sogenhuset
kl. 19.30

e.

30. april Provstesyn

f.

9. maj - torsdagseftermiddag:
Elly og Ivan Hansen fortæller

Hanne og Margit.

Orientering.

12. Noget vi skal huske til hjemmesiden.
13. Evt. og ting til næste møde.
LUKKET MØDE

Vestervig, den 19. marts 2019.

Underskrifter

Kommende MR-møder: 23-4-2019 Margit, 14-5-2019 Hanne, 18-62019 Mad i præstegården.

