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REFERAT 
nr. 6/2022 

af menighedsrådsmødet den 25. august kl. 19.00 

hos Jette Svensson, Toftumvej 22 

Tilstede: Lis Skammelsen, Lars Henriksen, Jette Svensson, Lisbeth Andersen, Jens Thomsen, Maja 

Holm-Cilleborg og Annelise Ravnsgård Pedersen 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt 

2. Orientering ved formanden 

Lis orienterer om provstieftermiddag og aften i Vestervig. Annelise tilmelder 3 

personer – 2 menighedsrådsmedlemmer og 1 ægtefælle. 

Kursus i Stagstrup Kirkecenter – Kend jeres sogn – hvem skal vi være kirke for? 

Distriktsforeningen i samarbejde med Landsforeningen 

Budgetsamråd den 8. september kl. 19.00 – Lisbeth og Lars deltager  

3. Kassererens punkt 

a. Halvårsregnskab 2022 

Halvårsregnskabet blev gennemgået 

Indestående dagsdato: Erhvervskonto kr. 100.161,52 

   Projektkonto kr. 17.949,69 

4. Graverens punkt 

Kursus i Nors 19.-21. september omkring kirkegårde, drift og tidsregistrering af 

opgaver. Jens tilmelder sig 

Jette og Jens har drøftet APV og MUS, og det bliver der set på i 

vintermånederne 

5. Præstens punkt 

Maja foreslår, at kirkesangeren placeres i kordegnestolen under salmesangen 

ved bisættelser og begravelser. Det bakker vi op om. Det tages op på fællesmødet 

6. Præstegårdsudvalg 

Intet at bemærke 
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7. Aktivitetsudvalg 

Musikgudstjenesten den 2. oktober i Ydby Kirke 

Opfordring til Jette om at holde et foredrag om Grønland i februar 2023 

8. Høstgudstjeneste den 11/9 2022 

Der serveres frokost i redskabshuset med håndmadder fra Slagteren – Annelise 

Borde og stole, duge, sukker og fløde, te og fade og ta-tøj – Lis 

Vandbakkelser – Lisbeth og Annelise 

Kaffe og vand – Annelise, Lisbeth og Lis – 2 kander kaffe hver 

Juice, sodavand og øl - Lisbeth 

Service i konfirmandstuen – Annelise 

Sangark - Annelise 

Plakater til opsætning ved kirken – er klaret – Annelise 

Vi lægger det på hjemmesiden og på Heltborgs Facebookside 

Borddækning kl. 9.30 i redskabshuset 

9. Adventsgudstjeneste 2022 

Annelise har taget kontakt til Thyholm Friskoles kor, og finder ud af, om vi har 

en aftale til tirsdag den 6. december 

10. Sognemedhjælper i Sydthy Provsti 

Menighedsrådet skal inden budgetsamrådet tage stilling til, om vi vil være med i 

ansættelsen af en kirke og kultur-/sognemedhjælper. Provstiet har pengene til 

lønnen til vedkommende. Der skal findes et menighedsråd, der kan stå for 

ansættelsen på vegne af alle menighedsråd 

Vi beslutter at gå med og Lars melder sig til at være med i styringsgruppen  

11. Punkter til næste fællesmøde den 22/9 2022 

Hvis vi kommer i tanke om noget, skal Lis have besked senest uge 36 

12. Næste møde 

6. oktober kl. 19.00 hos Lisbeth 

13. Evt. 
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Jette reklamerer med indvielsen af Trampestierne, der finder sted på søndag den 

28. august kl. 11 

 

Referent: Annelise 

 

 

 


