Dagsorden for fælles menighedsrådsmøde tirsdag den 26 marts kl. 19:30 i Klittens Menighedshus
Fraværende: Esther Blichfeldt-Christensen, Chr. Oluf Iversen, Martin Faldt, Lone Møller og Daniel
Kristiansen.
Referent: Thomas Kristensen

Velkomst og salme
Velkomst ved formanden. Der blev sunget DS 176: ”Se, hvor nu Jesus træder.”

Årlig drøftelse med Anne Marie Hjelm om hendes arbejde
Anne-Marie redegjorde for sit arbejde som organist og korleder. Ligeledes for sit arbejde som
koncertarrangør. Hun omdelte program for koncerter m.m. i 2013. Også det nye projekt ”Tro og Kunst” gør
organisten et stort arbejde i. Og da det er vigtigt at komme ud i medierne, bruges mange kræfter på PR for
de kirkemusikalske tiltag. – Organisten takkede for godt samarbejde. Det samme gjorde menighedsrådet og
udtrykte stor glæde over organistens indsats.
Visioner for det fremtidige arbejde i Klittens Menighedsråd, hvordan gør vi?
Daniel Kristiansen og Thomas Kristensen blev bedt om at komme med et oplæg til struktur m.m. for et
forum for visioner og kreativitet. Der blev udtrykt ønsker om ideer til nye initiativer, samtidig med at man så
også må være parat til at nedlægge ”gamle” initiativer.
Fordeling af opgaver i forbindelse med konfirmationerne
Kim Madsen og Karen Marie Nohns tager imod telegrammer i konfirmandstuen 7.4. , og Sys og Carsten
Bjerg 14.4.
Ansøgning om tilskud fra:
- Radio Klitholm (i forbindelse med flytning)
Man besluttede at give 3500,- pr. menighedsråd. Desuden besluttede
man at tegne et fælles medlemskab for de tre menighedsråd.
- Udvalget bag Grundlovsgudstjenesten i auktionshallen.
Man besluttede at imødekomme en ansøgning på 7500,- fra hvert af
de tre menighedsråd.
- Ulvetimen (jf. Daniels redegørelse)
Man besluttede at give 5000,- i alt til opstart som ansøgt.
Orientering om status i forbindelse med salget af Hvide Sande Sømandshjem.
Lars Lundgaard gav en redegørelse. Der forelå købsaftale pr. 1.4.2013 fra Fonden Hvide Sande
Sømandshjemshjem om salg af Sømandshjemmet til Ejendomsselskabet Bredgade 5 Aps c/o Jens Skadhede

Bøndergaard. På given foranledning blev Thomas Kristensen bedt om at kontakte formanden for
Indenlandsk Sømandsmission, H. P. Kristensen, om et dialogmøde med de tre menighedsrådsformænd
snarest muligt. Og dernæst et dialogmøde med det fælles menighedsråd hurtigst muligt derefter.
Nyt ved sognepræsterne
Der blev omdelt kalender over gudstjenester m.m. for efterår 2013.
Der blev omdelt kollektregnskab for 2012.
Der blev aftalt udvalgsmøde for sogneaftener den 10.4.13 kl. 19,30 i præstegården.
Der blev aftalt udvalgsmøde for studietur den 30.4.13 kl. 19,30 i præstegården.
Der blev aftalt udvalgsmøde for Fredagstræf den 2.5.13 kl. 9,30 i præstegården.
Nyt ved formanden
Der tages fotos af menighedsrådene til kirkens hjemmeside, helst ved næste fælles menighedsrådsmøde.
Provstiudvalgsvalget er udskudt til efteråret 2013. Fra vores fælles menighedsråd foreslås genvalg af Torben
Høj.
Til provstiets menighedsrådsforenings bestyrelse blev der udbedt forslag til kandidater. Ingen ønskede at
modtage valg.
Gensidig orientering
Fra Lyngvig Menighedsråd blev der forespurgt om, hvorvidt man skal bibeholde en 30 års fredningsperiode,
selv om der nu kun skal betales for 25 år. Det besluttes på et senere møde, da man ønsker fælles regler for
hele pastoratet.
Eventuelt og næste mødedato
Intet.
Næste møde (med repræsentanter for Sømandsmissionen) indkaldes hurtigst muligt. Næste ordinære fælles
møde er 24.9.13.
Afslutning
Ved sognepræsten med skærtorsdagsevangeliet og DS 217: ”Min Jesus lad mit hjerte få”.

