Dagsorden for fælles menighedsrådsmøde tirsdag den 26 marts kl. 19:30 i Klittens Menighedshus

1.

Velkomst og salme

2.

Årlig drøftelse med Anne Marie Hjelm om hendes arbejde

4.

Visioner for det fremtidige arbejde i Klittens Menighedsråd, hvordan gør vi?

5

Fordeling af opgaver i forbindelse med konfirmationerne

6

Ansøgning om tilskud fra:




Radio Klitholm (i forbindelse med flytning)
Udvalget bag Grundlovsgudstjenesten i auktionshallen.
Ulvetimen (jf. Daniels redegørelse)

7

Orientering om status i forbindelse med salget af Hvide Sande Sømandshjem.

8

Nyt ved sognepræsterne

9

Nyt ved formanden

10

Gensidig orientering

11

Eventuelt og næste mødedato

12

Afslutning

Bilag v/Daniel K
til fælles menighedsrådsmøde 26.marts 2013
”Årlig drøftelse med Daniel K om hans arbejde”
Hermed min lille årlige rapport om året der gik. Og det er gået godt, synes jeg. Jeg glæder mig
fortsat over det mangesidige præstearbejde med alle dets gøremål, og oplever samarbejdet mellem
præster, personale og menighedsråd som særdeles frugtbart og tillidsfuldt ved alle tre kirker.
Min stilling som sognepræst har siden 1. marts 2012 været skruet således sammen:
 30% ”almindelig” sognepræst
 35% lokalfinansieret sognepræst (hvor menighedsrådet betaler min løn)
 35% hospicepræst
Jeg synes, det fungerer fint i hverdagen, at få de forskellige arbejdsgrene til at hænge sammen.
Hospicepræstearbejdet begyndte jeg med for et år siden, og det er blevet en del af arbejdet, som
jeg sætter pris på, og som jeg oplever, giver inspiration også ind i det øvrige arbejde i sognet. Jeg
tror, at tilstedeværelsen af Anker Fjord Hospice i Hvide Sande kan være en lille påmindelse til os
alle om livets skrøbelighed.
Ellers vil jeg fra året der gik nævne følgende:
 Konfirmandaftenerne og ikke mindst konfirmandlejren er gået rigtig godt i år med stort
deltagerfremmøde og godt humør. UA-lederne gør en stor indsats med praktisk hjælp, og til
konfirmandaftenerne har en forældregruppe og Jan Damkier fra Ungdomsklubben desuden
hjulpet til.
 Sømandshjemsaftenerne, som jeg startede op i samarbejde med sømandsmissionær Finn
Løvlund, har efter Sømandshjemmets lukning været sat på pause. Vi arbejder på, om der
skal tages et nyt opfølgende initiativ.
 Der afholdes nu 8 rytmiske gudstjenester årligt. Tidspunktet er flyttet fra kl 16 til kl 14.
Deltagelsen ved gudstjenesterne har været svagt stigende idet blandt andet flere
børnefamilier deltager.
 Søndagsfejring for børnefamilier er en ny folder, som også ligger på kirkernes
hjemmeside, med program for søndagenes særlige muligheder for børnefamilier. I
samarbejde med søndagsskolen er det lykkedes at lave et program, hvor der (næsten) hver
søndag i foråret enten er søndagsskole under gudstjenesten eller en gudstjeneste, som har et
særligt indhold til børnene – familiegudstjeneste eller ”børnekirke” under prædikenen i
aktivitetsrummet (hvor det gamle orgel stod).
 Grundlovsgudstjenesten i auktionshallen blev i 2012 med Stig Rossens besøg en stor
deltagersucces med ca. 1000 besøgende.
 Hvad angår kirkernes PR / informationssatsning, har Kirkerne på Klitten det seneste år fået
ny flot hjemmeside – www.kirkernepaaklitten.dk. Siden muliggør blandt andet, at vi kan
lægge aktuelle billeder ud fra kirkens arrangementer, man kan tilmelde sig nyhedsbrev fra
kirken, og det bliver muligt at høre søndagens gudstjeneste, som fortsat også sendes på
Radio Klitholm. Kirkernes facebookside, ”Klittens Katedral” fortsætter i øvrigt med at
vokse, og følges nu af over 600 personer.
 Med en vis bæven har vi nedlagt / sat på pause småbørnsgudstjenesterne – ikke fordi det
fungerede dårligt eller deltagerantallet faldt, tværtimod faktisk. Men for at få ressourcer til et
nyt initiativ: Ulvetime…

Efter sommerferien opstartes Ulvetime. Et arrangement målrettet småbørnsfamilier, en hverdag fra
kl. 17-18 startende i kirken med børnesange, dukketeater og bibelfortælling og afsluttende med
børnevenlig spisning i Klittens Menighedshus. Det er et mål at nå så bredt som muligt ud i sognet.
Småbørnsgudstjenesterne har haft et årligt budget på kr. 5000,-, som jeg forestiller mig fremover
kan bruges på afholdelse af Ulvetime. Der vil derudover være udgifter forbundet med opstarten
(trykning af plakater og invitationer samt indkøb af rekvisitter), og derfor vil jeg gerne ansøge om
en ekstra bevilling på kr. 5000,- til opstart.
Jeg kan i øvrigt orientere om, at jeg pr. 1/3 2013 er blevet valgt som tillidsrepræsentant for
præsterne i Ringkøbing Provsti. Det tror jeg bliver en spændende opgave. Der er et godt
samarbejde, festligt fællesskab og en stor respekt for hinanden blandt præsterne i provstiet trods
store menneskelige og holdningsmæssige forskelligheder.
Tak for god opbakning og stort engagement fra alle i menighedsrådene!
Med venlig hilsen
Daniel Kristiansen

