Hurup
Formandens initialer: HDA

Menighedsråd

Side:

Menighedsrådsmøde den 3ll2 2019
kl. 19.15 i Kirkecenteret
Afbud til: Herdis Damgaard - 23322726
Albud fra: Chresten Overgaard, Aase Yde,
lrene Poulsen.

Indledning: Ved en af præsterne

DAGSORDEN:
Godkendelse af dagsorden:
Meddelelser:

1.

Distriktsforeningen. Bilag kommer

Taget

til efterretning.

Vigtige datoer: generalforsamling 5. marts, møde
for valgbestyrelsen 18. februar.

Siden sidst:

2.

Julekoncert i Vestervig

3.

Referat fra aktivitetsudvalget. Bilag
vedlagt.

25lll

Publikums succes, en meget flot koncerl.
Der er aftale på vej med Northem Assembly, en
akustisk koncert i Gettrup 22. aprll.

Drøftelsespunkt:

1.

Kapel. Hvor er vi nu? /Ved udvalget

2.

N1,tårskur?

v/Herdis

-

eller skal vi noget andet?

Der er nu sat skelpæle. Vi afizenter i spænding.
26. januar nytårskur for menighedsrådene og
medarbej dere med ægtefæller.
Der nedsættes et udvalg, der arbejder på frivillig
fest til sommer.
Herudover arbejdes der på at indbyde flere
frivillige i fællesskabet, dette skal der arbejdes
med i menighedsrådet.
Der indbydes en konsulent fra Kirkefondet eller
.c "Øen".^ r. A-rhus.

3.

Tilbud ang. nye møbler i kirkecenteret.
v/udvalget. Bilag vedlagt.

De gamle stole og borde søges givet borl til
interesserede, evt. kirkens Korshærslejr i
Helligsø. Visby konfirmandstue !
Til Hurup kirkecenter indkøbes: 110 stole, med
egefiner, 22borde med egefiner og en vogn til
transport af stole.
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4.

Skal vi indbyde til et arrangement for
konfirmandforældre?

Ja! Der arbejdes på en aften i foråret med
konfirmander og forældre. Der spørges i
præstekollegiet om de vil være med, men det
overvejes stadig om det giver mening at have et
arrangement for vore konfirmander her.

5.

Alle Helgens Gudstjeneste. Forslag
indbydelse. Bilag vedlagt.

Vi har drøftet emnet og foreløbig kommer der et
tema nummer om sorg mm. I sensommeren2}2}.

Folkekirkens Nødhjælps indsamling d. 8.
marts. Hvordan gør vi dette?

Konfirmander deltager, der spørges de frivillige,
frokost serveres.

ang.

Kommende arrangementer:
Opsamling omkring arrangementer i dec.

Alle opfordres til at deltage i propoptrækning, på

Nytårsdag:

denne festlige dag.

Nyt fra:
Præsterne:

Kirkegårdslederen:

Eventuelt:

Næste Menighedsrådsmødez

Venlig hilsen
Herdis Damgaard Andersen
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