Fællesråd Vestfjends Pastorat
Formand: Turi Roslund

Næstformand: Mogens M. Nielsen

9614 9060 / 2042 4433
turiroslund@gmail.com

Sekretær: Birgitte K. Vestbjerg

4020 6718
Mmn-vroue@outlook.com

9754 5119 / 6088 7193
p.vestbjerg@email.dk

_____________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________

Referat fra Fællesråds møde torsdag den 22. november 2018 kl. 18:00 i Vroue
konfirmations stue.
Arrangør : Iglsø.
Afbud : Tanja, Hyacint, Rasmus, Jens, Anette og Caspar (orlov).
DAGSORDEN OG REFERAT:
1. Velkomst og sang : nr. 217, Der er noget i luften.
2. Godkendelse af referat fra den 22. maj 2018 : Godkendt.
3. Konstituering :
Formand: Turi Roslund.
Næstformand: Mogens Møller Nielsen.
Sekretær: Birgitte Kock Vestbjerg.

4. Gennemgang af forretningsorden, forslag om afholdelse af formandsmøder 2 gange
årligt forud for fællesmøderne:
En god ide, at formændene mødes nogle gange om året, ad hoc og mellem fællesmøderne. Det vil sige
under møder § 5 stk. 1. Turi ændrer, da hun har masteren, ellers godkendt.

5. Gennemgang af vedtægter og principper for aktivitetsudvalget:
En lille ændring til punkt 1, der er en ekstra med, som p.t. fungerer som sekretær, ellers godkendt.

6. Orientering fra præsterne:
Ikke noget nyt. Se under punkt 14.

7. Orientering fra formanden:
- Katarina opbygger hjemmeside om sig selv- tilbyder solosang til bryllupper.
Når vi bestiller en vikar til afløsning ved sygdom eller ferie til kirkelige handlinger, er det nu sådan at
hver kirke betaler for det selv, forslag: at man deler udgiften i fællesskab. Se Odas regnskabs oversigt
som blev omdelt ved mødet. Bestiller man noget specielt til kirkesang, er det for egen regning. Dette
blev vedtaget.

- Kirkedage i Herning 2019 - Kristi Himmelfartsdag - stor gudstjeneste:
Det er lidt vi har hørt om det, Men det bliver stort, med gospel, happening og gudstjeneste. Vi vil
sende 1 til 2 busser af sted, men det vil kun være til en gudstjeneste Kristi Himmelfartsdag.
- Personalet - indmelding af ferie, skal ske inden 1.maj, til orientering.

- Personale - underretninger om kirkelige handlinger i rimelig tid, f.eks. bisættelse,
begravelse osv.. udmelding af salme nr., senest 48 timer inden kirkelige handlinger, til
orientering.
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- Beslutninger om ekstra musikere til kirkelige handlinger skal aftales med præsten ,
som har ansvaret for liturgien, men der må ikke bestilles ekstra musiker uden
menighedsrådets accept, til orientering.
- Samtykkeerklæringer vedrørende offentliggørelse af navne - Bente har dem klar til
brug, til orientering.
Angående at nævne de afdøde Alle Helgens Dag, som er medlem af Folkekirken, det er lovligt.
Der er ønske om, at der sendes invitation til de pårørende til de afdøde, der nævnes i kirkerne.
Vi spørger Bente, om skæringsdatoen for at afdøde nævnes i kirken. Bestmmer vi selv skæringsdato
eller kommer den fra Provstiet/Stiftet?

9. Sikring af gravsten og gravsten i Lapidarium.
Hvad gør vi ? vi drøftede lidt frem og tilbage, på gravstederne er det de pårørende, mener vi, som
har ansvaret for at gravstenen står fast, men på Lapidarium er det vores ansvar, vi afventer
Provstiets/Stiftets beslutning om, hvad der skal foretages!
- Oprydning af Lapidarium ? vi drøftede løst og fast.
- Lægger I stenene ned ? vi drøftede løst og fast.

10. Kirkeblad - lange deadlines:
- Bente har flere kirkeblade, der skal laves, derfor har vi undertiden meget lange
deadlines. Det veksler mellem kirkebladene - hvem der får den længste deadline og
skyldes, at vi kun kan få omdelt i bestemte uger. Sommerferien er hårdt ramt, der er
deadline den 22. juli, og det skyldes simpelthen, at Bente også skal have ferie. Bente ser
på om vi kan skubbe denne deadline. Til orientering.
11. Studietur 2019 - Vroue arrangerer:
Der er forskellige tanker som vi hører nærmere om senere.

12. Aktivitets udvalget: Der er planlagt foredrag med Thomas Frank den 21.marts 2019 i Vridsted.
Dette arrangement rettes specielt til konfirmanderne, men alle er velkomne.
Ellers se punkt 13 og punkt 15.

13. Havefest - har vi noget nyt ?:
Havefest udvalget holder næste møde den 3. december 2018 kl. 17:00, så vil man høre nærmere.
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14. Konfirmand opstart 2019 - Pilgrims tur ? andre forslag ?
- Der er kommet forslag om, at 2 repræsentanter for menighedsrådene holder møde med
den nye skoleledelse om mulighed for undervisning om morgenen, fra næste skoleår.
Mogens henviste til en artikel fra mandag den 19. november, "Regeringen vil give konfirmander fast
skema tid".

Info omkring kanotur var vist ikke læst af alle - eller manglende information om
servering af morgenmad og sandwich sidst på dagen - kan vi forbedre noget ? :
Vi talte om at det havde været en succes, ellers !

15. Forslag fra Vroue menighedsråd om deltagelse i Musik uge - se bilag:
Vi drøftede emnet, synes alle at det lød spændende, men der skal arbejdes hurtigt. Mogens sender et
oplæg, som Aktivitetsudvalget kan/skal arbejde ud fra. Tidspunkt er ikke endeligt fastlagt.
16. Eventuelt: Intet.
Ny medlem af Iglsø menighedsråd Bente Søvsø Christensen, Iglsøvej 21, 7850 Stoholm,
Næste års møder bliver: onsdag den 22.maj 2019 kl. 18:00 i Vridsted og Vridsted arrangerer og onsdag
den 20. november 2019 kl. 18:00 i Vroue og Vroue arrangerer.

Sekretær Birgitte Kock Vestbjerg

