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Hove, Hygum, Tørring
sognes menighedsråd

Dato: 13.04.2021

Blad nr.

Kl.18.30

Formandens initialer:
AM

Afbud: Bente Haagensen, Svend
Allan Sørensen

Anders Mejdahl, Jens Husted Nielsen, Poul Simonsen, Svend
Allan Sørensen, Niels Peder Hyldgaard, Christian Mollerup, Inge
Marie W. Andersen, Peter Stephansen, Bente Haagensen, Pernille
Tvistholm, Elsebeth Tholstrup, Arne Jeppesen,
Karsten K. Sørensen, Anne-Margit Hviid Jensen, Helge Svenstrup,
Iben Tolstrup, Cathrine M.H.L.Isaksen

Dagsorden

Beslutning

Medlemmer:

1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

2. Kassereren har ordet:
Kvartalsrapport
Driftrammebevilling 2022
3. Ansøgning om brug af frie
midler fra 2020.
4. Organiststillingen,
stillingsopslag

Kvartalsrapporten blev gennemgået og godkendt
Driftsrammebevilling 2022 er på linje med ligningen fra sidste
år. Tages op i forbindelse med næste års budget.
Bilag om ønsker til brug af frie midler blev gennemgået.
Provstiudvalget søges om tilladelse.
Provstiudvalget ansøges om tilladelse til at opslå stillingen
med 26 timer pr. 1. august – med mulighed for forøgelse pr.
1. januar 2022 til min. 30 timer. Det opgøres, hvor stor en del
af udgifterne, MR har mulighed for at finde selv.
FDF er indforstået med at dele kirkeblade ud til alle
husstande i sognene. Det er ikke et stort ekstra arbejde, men
en stor besparelse i forhold til at skulle betale for opdatering
af medlemslister. Gudstjenestetider sættes op på
opslagstavler i sommerhusområdet. Udvalget arbejder videre
med planer.

5. Bladudvalget

6. Aktivitetsudvalget, herunder
forslag om kirkevandringer

7. Udskiftning af medlemmer i
udvalg:
Forslag om at Arne afløser
Jette i Bladudvalget og
Elsebeth i
Præstegårdsudvalget.
8. Corona-situationen.

9. Kirkesyn ved de 3 kirker.

10. Orientering.

Prioriterer kirkevandringer, sangaftner, kirkekaffe. En god ide
med kirkevandringer, hvor materialet fra sidste år kan
genbruges. Udvalget har kun haft et enkelt møde, næste
møde er 12. maj, hvor udvalget tager bestik af
situationen.MR er parat til at støtte op og give en hånd med.
Information om arrangementer kan sendes ud, selv om de
ikke kan være med i kirkebladet
Arne træder ind i Bladudvalg og Præstegårdsudvalg.

Stort set ikke lempelser for kirkerne: gudstjenester a 30 min
uden salmesang. Kun samles 5 indendørs + ansatte. 10
udendørs + ansatte. Skæringsdatoer 21. april, 6. maj og 21.
maj. NB. ”Coronapas”!
28. april kl. 10.00 i Tørring Kirke. Kirkeværger, præst,
graverne (Cathrine), formand. Besked om spisning. Hygum
12.30, Houe 14.15. Hele rådet behøver ikke være der.
Tilmelding til Karsten.
Iben: Konfirmanderne startet i skole hver 2. uge, går til præst
den uge, de ikke går i skole, fortsætter i en længere periode.
Minikonfirmand kan ikke blive til noget. FDF: Repræsentanter
Pernille og Svend Allan. Stor udskiftning i ledelse, mangler
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11. Evt.

underskrifter

ledere. Kan vi hjælpe? MR bruge sine kontakter – herunder
finde ledere med en kirkelig baggrund, opslag i kirkebladet.
Kirkeværge: Spørgsmål om opsætning af højtalere Hygum
Kirke. Ansøgning om opsætning og eftersyn sendes til
provstiet for alle kirker. Beskæring af træer på Hygum
Kirkegård. Søges om tilladelse til fældning.
Hove: Tilbud om at sætte dige om.
Kontaktperson: Orientering om Saaf-udvalget, spørgsmålet
om aflønning af organistvikarer. Dialogmøde (zoom) om
organistfunktionen. På DAP’en tilbydes forskellige kurser.
Formanden sender videre til MR.
Barnedåb en lørdag? - det er muligt. Pladsproblemer ved
søndagsgudstjenester, derfor kan det være en god ide
lørdag.
Hygum: Muligvis ønske om at grave en grøft på
præstegårdsjord i Plet. Hvis der er behov, er det i orden.
Karsten: Underskrift af referater, bilag til regnskabsinstruks.
Meget gerne inden fredag kl. 18.00.

