Gudum Fabjerg fælles Menighedsråd
Referat for åbent møde onsdag
d. 30/3-2016 kl. 17:00
Præstegårdsvej 12.

Gudum Menighedsråd: Christian Futtrup, formand og Præstegårds udvalg, Ebbe Sunesen, sognepræst, Hans Peder
Krogsgaard, kasserer og kirkeværge, Jacob Tougaard, næstformand og kontaktperson, og Kirsten Lyskjær Grysbæk,
sekretær, referent og Præstegårdsudvalg.
Fabjerg Menighedsråd Bente Serup, formand og næstformand ved fællesmøder, Ebbe Sunesen, sognepræst, Ib
Bjerg, sekretær, Kristian Stokholm. Kasserer, Lis Nørby, kirkeværge og PGU, Rita Mikkelsen, næst formand,
kontaktperson og Præstegårdsudvalg

Start salme / sang

Lis Nørby

Afbud fra Rita og Ib
Dagsorden
1
2
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Beslutning

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Godkendelse og underskrift fra mødet 26/1-2016

Godkendt

Konfirmation om lørdagen.
Ebbe skriver:
En del af forældrene til næste års konfirmander ser gerne, at
konfirmationen bliver lagt om lørdagen. Det har jeg ikke noget
imod. Hvis menighedsrådene går ind for tanken, vil jeg
forelægge det for forældrene, så vi sikrer os, at flertallet af dem
er indstillet på, at konfirmationen rykkes fra søndag til lørdag. Vi
bør også bede biskoppen om tilladelse.

Vi foreslår at der afholdes én
konfirmation om lørdagen kl. 10 og
én konfirmation om søndagen kl. 10.
Det afholdes på skift i de 2 sogne.
Dvs. det ene år i Gudum om
lørdagen og i Fabjerg om søndagen –
og så modsat det næste år.
Det er altid første søndag i maj.

Ebbe skriver:
Provstiets kirkehøjskole vil i sæsonen 2016 – 2017 markere 500året for den lutherske reformation. I den anledning har vi bestilt
professor Martin Schwarz Lausten, Holte, til at komme og tale i
Gudum Kirke tirsdag den 15. november 2016. Han vil tale om
Martin Luther og reformationens historie.
Denne aften bliver sæsonens dyreste. Honoraret er på 6.000 kr.
Dertil kommer transport og overnatning, i alt knap 10.000 kr.
Vi har derfor i udvalget aftalt at spørge vore respektive
menighedsråd om økonomisk hjælp til dette arrangement.
Kirkehøjskoleudvalget består af Birgitte Krøyer, Lemvig-Heldum,
Karsten Christensen, Harboøre-Engbjerg og mig. Jeg vil derfor
bede om tilsagn om 1/3 af beløbet fra Gudum og Fabjerg
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Vi bevilger de ca. 1700 fra hvert
menighedsråd under forudsætning
af at de andre menighedsråd også
godkender det.

Menighedsråd, knap 3.333 kr. (eller knap 1.700 kr. fra hvert
menighedsråd).
Referat fra mødet med Anette Flyvholm for opsummering af
rest budget. Lis, Hans P og Christian deltog.

Orientering
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Afløbs forholdene Præstegårdsvej 12, dels bolig, dels mark nord
for Krøjkærvej. Projekt status og seneste nyt.

I maj indhentes tilbud på dræn. Der
er afsat nogle penge i budget til
dræn.
Henlægges
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Fyraftens gudstjeneste, drøftet på sidste møde 26/1 punkt 7.
Åbent punkt
Status på ventende vedligeholdelse i præstegården

Provstesyn 19/5 kl. 10.30

Menighedsrådsvalget
Udskiftning af medlem i Forum for unge og kirke i Lemvig
provsti.
Liesbeth Krogsgaard, ønsker at udtræde den 15/4-2016.
Liesbeth blev valgt 20/11-2013 punkt 4.
I et bilag til punktet i 2013 anmoder Iben Tolstrup Gudum og
Fabjerg menighedsrådet om at vælge mindst 1 repræsentant til
opgaven.

Jacob: Fælles studietur 2016??

Fælles Syng dansk arrangement.
I 2012 blev et punkt i Gudum menighedsråd afsluttet med at det
udsættes til 2013.

Næste møde

Fabjerg undersøger om de kan finde
en person.

Programmet fra den planlagte
studietur fra 2015 benyttes. Ole og
Kristian og Jacob vender tilbage med
forslag til en dato.
Der udkommer et tillæg til Den
Danske Salmebog i april.
Beslutning om Syng dansk
arrangement udsættes til næste
møde.
Næste møde den 9/6 kl. 17:00

Eventuelt
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Udestående: Fugning af gavl +
maling af vinduer + dræn
I Gudum kirke kl. 09:00
I præstegården kl. 10:30. Frokost kl.
12:00 – og efterfølgende i Fabjerg.
Kristian Stokholm bestiller frokost.
Orientering
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