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Hove, Hygum, Tørring
sognes menighedsråd

Dato: 23.02.2021

Blad nr.

Kl.18.30

Formandens initialer:
AM

Medlemmer:
Afbud: Bente Haagensen og Pernille
Tvistholm. Poul Simonsen, Peter
Stephansen

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden.

2. Gennemgang og
godkendelse af
Regnskab 2020

3. Salg af jord fra Hygum
Præstegård.
4. Indretning af sideskib i
Hygum Kirke

5. Organiststillingen

6. Corona-situationen

7. Digital indsamling til
Folkekirkens Nødhjælp

8. Omstrukturering af vores
udvalgsarbejde. Iben har et
ønske om at have en mere
tilbagetrukket rolle i forhold
til udvalgsarbejdet.
9. Valg af ny kirkeværge i
Hygum.

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

Beslutning

Godkendt.
Velkommen til Arne Jeppesen som har accepteret af træde
ind i menighedsrådet som suppleant for Jette.
Regnskabsføreren gennemgik regnskabet, som viser et
overskud, der væsentligst skyldes aflysninger p.g.a. corona.
Overskydende midler: kirkeværger og graver kommer med
forslag til næste møde. Regnskabet er godkendt.
Overført 23.02.21 kl.19.10. CVR 14807128
Handlen er faldet på plads, betinget købsaftale godkendt af
provstiudvalget. Provenu på 110.000 hensættes til indretning
af sideskib i Hygum Kirke. Dokumenter ligger på DAP’en.
Finansiering: i alt 312.000 til formålet. Yderligere bevilling fra
provstiudvalget er nødvendig – søges i 2022. Der tages
hensyn til rapport fra Nationalmuseet. Der udarbejdes et
opdateret budget. Christian tager kontakt til arkitekten.
Dokumenter vedr. beslutningen sendes ud til alle i
menighedsrådet.
Opdatering fra kontaktpersonen. Mulighed for samarbejde
med andre sogne undersøges. Ønske om ansættelse pr. 1.
august.
Problemer med skimmelsvamp har forårsaget, at vikaren
stopper. En anden løsning er fundet.
Konfirmationer (planlagt til 30. april og 2. maj) – Iben: ikke
aflyst. Efter udmeldinger den 28.02. aftaler præsterne et
fælles tidspunkt i august. 5 familier her skal have unge
konfirmeret, de kan få konfirmation, når de ønsker det.
Ønske om fælles dato – forældremøde 14. marts
Gudstjenesterne – spørgsmål om indgangs- og udgangsbøn,
er udeladt for at undgå for mange skift. Afventer nye
beslutninger i kirkeligt regi.
HHT har deltaget igennem mange år. I år digital indsamling,
men stadig sognevis. Anders aftaler med Lone om hun gør
noget. Alle opfordres til at bruge hjemmeside, facebook,
sogneforeninger, personlige kontakter osv. med opfordring til
at støtte indsamlingen. Gospelmusik ved gudstjenesten, hvor
der også kan samles ind.
Ønske om at MR-medlemmer overtager formandsposterne i
udvalgene: Aktivitetsudvalg, bladudvalg, høstofferudvalg.
Udvalgene konstituerer sig selv.

Elsebeth Tholstrup blev valgt.
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Betydningen af FDFs arbejde blev drøftet – det er et vigtigt
stykke kirkeligt børnearbejde, som MR gerne støtter med et
beløb på 20.000 kr.
11. Kort orientering bordet rundt Anders orienterede om indkommet post på DAP’en.
Takkebrev fra biskoppen sendes videre til de ansatte.
Iben: Præsten må komme på plejehjemmet, da alle er blevet
vaccinerede. Kirkelige handlinger begynder at komme igen.
Konfirmanderne starter igen digitalt.
Kassereren orienterede om diverse opgaver, der skal gøres.
Kontaktpersonen orienterede om kurser for graverne,
nyhedsbrev fra provstiets børnekorleder
Elsebeth: aktivitetsudvalg 10. marts fysisk eller virtuelt,
Forum for unge og kirke – møde 16. marts udskydes.
Bladudvalg: næste kirkeblad kommer i maj.
10. Ansøgning fra FDF

Referat ligger hos Anders til underskrift sammen med andre
bilag.
12. Evt.

underskrifter

Hvem vil stå for gaver til mærkedage? Annette lover at være
opmærksom på fødselsdage. Alle hjælper med. Anders
spørger Jette, om der findes noget på skrift.

