Fællesmøde i Vestfjends Pastorat torsdag den 6. februar 2020 kl.
18.00 i Vridsted Sognegård .
Referat:
1. Velkomst ved Turi. Vi sang nr. 717 ”I går var hveden moden”.
Ekstra punkt på dagsorden: "Omkring økonomi".
2. Referatet fra den 20.november 2019, godkendes.
3. Orientering fra præsten: Jørgen orienterede fra hæftet "Folkekirkens liturgi"
og Jørgen stillede spørgsmålet til os - til eftertanke: "Hvad er en god
gudstjeneste?"
- Konfirmander: Der må ikke mere udleveres klasselister (pga.
persondataforordningen), det har givet nogle udfordringer – også fordi der er
kommet et nyt (ikke problemfrit) digitalt system til tilmelding af konfirmander,
men der er kommet styr på navnene til kirkebladet.
- Mini konfirmander: starter efter uge 7, og det bliver onsdage kl. 13.00 til
15.00, Jørgen sørger for at der bliver sendt besked på forældreintra.
- Lørdags dåb: Har lige været afholdt i Vridsted, fremover står det i
kirkebladet hvornår man afholder barnedåb, vi har vedtaget, at det er i februar
- maj – august og november, og lørdagsdåb går på skift mellem kirkerne.
Næste lørdagsdåb er lørdag den 16. maj 2020
4. Orientering fra formanden;
- Angående LMO(velas) revisions selskab, har Mogens skrevet et brev om
vores holdning til regningerne, der går 5 år tilbage. Vi vil ikke betale disse
opkrævninger.
Der er indgivet forslag til forenkling. Vi blev enige om at udvalget omkring
kordegnesamarbejdet opfordrer Stoholm til at finde en anden regnskabsfører,
da vi ikke har tillid til velas. Turi orienterer, når der sker noget nyt.
- Indsættelse af vores nye præst Poul Asger; søndag den 1. marts Fly 9.15 Iglsø 10.30 - Vroue 13.00 og torsdag den 5. marts kl. 17.00 Sdr. Resen - kl19.00 i Vridsted.
- Angående menighedsrådsvalg 2020: Orienteringsmødet SKAL være den 12.
maj 2020. Vi annoncerer orienteringsmøderne i førstkommende nummer af
kirkebladet. Næsten enslydende annonce sættes i Fjendsbladet ultimo april
2020 (Turi laver udkast, rundsender til formændene til godkendelse).

Præsterne skal møde op til alle møderne - i sagens natur bliver det kun korte
besøg, da møderne holdes i de enkelte sogne.
5. Fredsgudstjeneste i Vroue Kirke den 4.maj 2020, Mogens og Jørgen har talt
sammen om en fredsgudstjeneste. Deres idégrundlag er - vi kæmper stadig for
freden - evt. en veteran som taler, eller et interview med en veteran relevante sange/salmer - Kurt har noget materiale fra den tid (en avis fra 5.
maj 1945), Mogens og Jørgen arbejder videre og vi hører nærmere.
6. Aktivitetsudvalget, se medsendte " aktivitetsudvalg - eventuelt nye
retningslinjer" som blev vedtaget. Årshjulet er meget vigtigt, og man melder til
Turi, når der kommer nyt eller ved ændringer. Turi sender årshjul ud ved
ændringer.
7. Orientering/status omkring elektronisk kirkegårdskort, alle har nu meldt
data ind. Kortmaterialet er ikke helt klart endnu, vi afventer.
8. Studietur 2020, det er Sdr. Resen som arrangerer, det bliver i september dato kommer senere; det bliver til Ribe Domkirke og mere... vi hører
nærmere.
9. Havefestudvalget, består af: Mogens, Ole, Kurt, Leif og Birgitte, Suppleant
Turi. Mogens sørger for indkøb i Sjørup Brugs, og står for økonomien - Ole,
sørger for telt og kager - Turi søger alkohol bevilling og har booket
Provstibandet - Kurt, pølser/brød og grill - Birgitte sørger for et vikingespil,
borde og bænke fra Kjeldbjerg og annonce til Fjends Bladet den 27. maj 2020
ogannonce i kirkebladet. Taleren kunne være den nyansatte præst, vi spørger.
Ellers kører "drejebogen", som den plejer. Vi regner med, at Vridsted laver
nogle kander kaffe. Festen starter kl. 13.00 og slutter kl. 17.00.
10. Lukket punkt.
11. eventuelt, vi talte lidt om, at kl. 09.15 gudstjenesterne ligger for tidligt
specielt om vinteren! vi vil drøfte det med præsterne.
Vroue er ved at lave en begravelses folder om de forskellige muligheder for
begravelser på Vroue kirkegård, folderen bliver præsenteret, når den er
færdig.
Det vil være passende, at gospel for konfirmanderne ligger i november måned
fremover. Præsterne og Turi finder en dato.
Budget samråd er den 31. marts 2020 kl. 17.00 til 19.00.
12. Ekstra punkt, omkring økonomi; Når børnene er ude at synge i kirkerne, er
det de enkelte kirker som afholder udgifterne.
Udgifter til lidt juice og kiks til børnekoret ligger p.t. i Vridsted

Forplejning til fællesmøder og aktivitetsudvalgsmøder afholdes af de enkelte
menighedsråd, da det går på skift, får vi alle udgiften. Formandsmøder og
andre ad hoc møder – det finder vi ud af!
Næste møde torsdag den 28.maj 2020 kl. 18.00 i Vridsted, Fly står for
forplejningen.
Birgitte.

