
Referat fra fælles menighedsrådsmøde for Boddum-Ydby-Heltborg Pastorat, torsdag d. 20. maj 

2021 kl. 19 i Heltborg Forsamlingshus 

 

Deltagere: Ingrid Jespersen, Evald Eliassen, Ulrik Nielsen, Laurits Hansen, Stig Asboe, Lis Skammelsen, Lars 

Henriksen, Lisbeth Andersen, Maja Cilleborg. 

Desuden deltager graver Jens Thomsen og graver Ole Madsen. 

Afbud: Eva Lund Christensen, Katrine Overby Thatt, Annelise Ravnsgård Pedersen, Jette Svensson, Marion 

Moldrup Kappel 

Referent: Maja Cilleborg 

 

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2 Præsentation af 
menighedsrådsmedlemmer og deres 
opgaver i rådet 

Runde – MR-medlemmerne lister deres opgaver i rådene. 
MR-formændene lister ikke tilstedeværendes opgaver 

3 Valg af sekretær Udsættes til næste møde 

4 Forretningsorden for fællesmøder Den med dagsordenen udsendte forretningsorden 
gennemgås og vedtages 

5 Vedtægter for præstegårdsudvalget De med dagsordenen udsendte vedtægter gennemgås og 
vedtages 

6a Nyt fra præsten Konfirmander: Tur til Jelling lør. 12. juni. 
Minikonfirmander: De nuværende 3. og 4. klasser har 
grundet corona-aflysninger ikke fået deres tilbud om 
minikonfirmandundervisning. 
Minikonfirmandarrangement/familiegudstjeneste 30. maj er 
aflyst til fordel for et længere forløb for børnefamilier i 
kommende skoleår i form af kirke + spisning (uden 
beregning). Målgruppen er børnefamilier med særligt fokus 
på de kommende 4. og 5. klasser. De kommende 3. klasser 
tilbydes et ”almindeligt” minikonfirmandforløb. 
Bisættelser/begravelser: Kirkegårdsvedtægterne i pastoratet 
vil blive gennemgået og opdateret, så der i alle pastoratets 
kirker er mulighed for at tilbyde bisættelser/begravelser alle 
ugens dage indtil kl. 14:30 (i praksis påbegyndes 
bisættelsen/begravelsen senest kl. 13). 

6b Nyt fra aktivitetsudvalget Afholdte arrangementer: 
- Bededagsløb: Velbesøgt 
- Aftensang ved fjorden: Første gang aflyst grundt 

dårligt vejr, anden gang gennemført og ok besøgt 
trods køligt vejr. Vi ønsker et mindre overdådigt 
kagebord ved de kommende arrangementer 

Kommende aktiviteter: 
- Sangaften i Heltborg d. 25/8 

Aktivitetsudvalget udarbejder et årshjul, som tages med på 
næste fællesmøde. 



Aflønning i forbindelse med sang-/musikarrangementer: 
- Fællessangsarrangementer: Aflønnens som 

gudstjeneste 
- Sangaften: Aflønnes med 10 timer pr. medarbejder 

6c Nyt fra kirkebladsudvalget Der er nedsat et kirkebladsudvalg. Annelise R. Pedersen 
ansvarlig 

7 Valg til menighedsrådsforeningen Afholdes i Vestervighallen på tirsdag d. 25/5. Interesserede 
opfordres til at stille op. 

8 Valg til provstiudvalg Afholdes formentlig til efteråret, dato endnu ikke fastsat. 

9 Valg til bispeembedet Henning Toft Bro går på pension, ny biskop skal vælges 
inden d. 1/12. Der er tre bispekandidater.  
Der afholdes opstillingsmøde med alle tre kandidater i 
Thisted d. 10/8. 
Alle MR-medlemmer har stemmeret ved bispevalget. 

10 Fællesmøder 2021 Næste møde: Torsdag d. 16/ 9 kl. 19 

11 Eventuelt - Den nye udgave af Højskolesangbogen (50 eksemplarer 
+ 1 nodebog) indkøbes i fællesskab og kommer til at stå 
i konfirmandstuen. Boddum-Ydby afholder 2/3 og 
Heltborg 1/3 af udgiften. Maja sørger for at bestille det 
hjem. 

- Ny gravermedhjælper ansat i Ydby pr. 1/6.  
- Der er indkøbt en ny printer til konfirmandstuen 

 

 


