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Indledning v/ Isak
Afbud fra: Vita Debel, Tove Grøn, Else Damtoft
Kaffe: Vita
Pause efter punkt : 7
EMNE
1. Børne-ungeområdet

2.

Godkendelse af
dagsordenen

3. Orientering fra formanden
Orientering fra udvalgene

4.

TID
(min.)
20

BESLUTNING
Arbejdet med børn og unge giver mening når bøn og
unge kan føle sig hjemme i kirken. Der er sket en
øgning i antallet af hjælpere i børnekirken. God
kontakt til KFS.
Filip forklarede omkring det, der er sket i det halvår
hvor der har været fokus på Børn – Unge området og
gav et bud på fremtiden. Også på børneområdet giver
det udfordringer, at vi ingen skoler har i sognet, men
er en del af 3 store skoler. Sætte mere fokus på
konfirmander og tiden efter de er konfirmeret. Der vil
blive arbejdet mere med familie Gudstjeneste
fremover. Måske gøre lidt mere ud af
aftengudstjeneste for de unge.
Dagsorden blev godkendt.

5
15

Menighedsrådsmøde den 17. december 2019
Ryst sammen – medarbejder og menighedsråd.
Arrangement søndag den 12. januar 2020.
Pr Udvalget – der er gang i arbejdet omkring den nye
hjemmeside. Den forventes i luften efter
sommerferien.
Der arbejdes med nye tanker omkring kirkebladet.
Der arbejdes også med ensretning af vores flyers –
plakater og annoncer.
Gudstjenesteudvalget: Der er en undersøgelse i gang
omkring vores gudstjenesteforløb - Højmessen. Der
kan afleveres svar både på papir og elektronisk.
Menighedsplejen: lørdag den 29. juni deltager
menighedsplejen i den årlige ”Udsatte-dag”.
Udsatterådet står bag dette arrangement, som finder
sted på Store Torv i Holstebro.
Nørrelandsaftenerne: udvalget fortsætter det gode
arbejde.
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Tværkulturel – Der er en god dialog med Holstebro
Kommune vedr. det tværkulturelle arbejde.
Der skal fastsættes et møde i kirkeudvalget til
drøftelse af taget på det nye tag.
Orientering fra præsterne

10

5.

Orientering fra
personalerepræsentanten
Godkendelse af Budget
7. 2020
Bilag 1
Økonomi og menighedsliv:
8. Taxakørsel
6.

10
15

30

Overskydende midler fra
kirkegårdsdrift

30

Postlisten

5

9.

10.

Det er besluttet, at Filip skal følge Isak i undervisning
af minikonfirmander fra Storåskolen med henblik på,
at tage over i årene fremover.
Det tidligere Værktøjskassen, som nu
hedder ”Menighedsfælleskaber” vil køre med 4
forskellige linjer i efteråret Der mangler et
programudvalg. Der skal være minimum tre
medlemmer.
Carsten – nyt tiltag omkring dåbsfamilier.
Dåbsforældrene vælger et Bibelvers som bliver
inddraget i præstens dåbstale.
Der har været møde vedr. Israeltur for konfirmander i
2020.
Fraværende.
Budget blev godkendt med påtegningen tidsstemplet
18-06-2019 20:12
Mogens og Anders vil lave et oplæg til videre
behandling i menighedsrådet.
Det blev besluttet, at de repræsentanter der sidder i
kirkegårdsbestyrelsen, skal undersøge hvilke
muligheder, der vil være, for at frigøre midler fra
kirkegården på kort og langt sigt til kirkeligaktivitet.
Ingen kommentarer

Emner til kommende
møder
12. Evt.

5
5

Der er oprettet en online opslagstavle på Facebook.

13. Orientering fra daglig leder

10

Isak orienterede.

11.

Emner er noteret.

