Vinderup Kirke
Søndergade 31 - 7830 Vinderup

15. maj 2019

Referat menighedsmøde 2019
Regnskab 2018:
Regnskabet for 2018 viser et overskud på 255.684,- kr. Såkaldt frie midler.
De frie midler kan ikke umiddelbart overføres til næste år.
Man skal ansøge provstiet om anvendelse af de frie midler, og kun godkendte projekter kan overføres til de frie midler og må kun anvendes til det de er ansøgt til.
Budget: 2020
Den foreløbige tildeling fra provstiet er på 2.245.964,- kr., hvilket stort set er det samme som i
2018. Der er således ingen pristalsregulering. Evt. merudgift må hentes i overskuddet.
Ingen bemærkninger
Beretning 2018/19:
Driften af kirkegården er overdraget til Holstebro Kirkegårde. Al begyndelse og nyt har sine udfordringer, men problemerne har været små og til at løse, så overgangen har været god, og der har
været flere positive tilbagemeldinger fra brugerne.
Anlæg af parkeringsplads Sevelvej, fugning af kirkegårdsmuren og digitalisering af kirkegården er
udført i 2018.
Der har været vigende tilslutning til minikonfirmandundervisning, men der arbejdes på at øge antallet fremadrettet.
Som led i det kirkelige samarbejde mellem Y´s-men og kirkerne i gl. Vinderup Kommune, blev gudstjenesterne aflyst 2. påskedag og der blev afholdt en fælles aftensgudstjeneste i Handbjerg Kirke.
Efter gudstjenesten fortalte Marie Overlade om Handbjerg Kirkes historie og der blev afsluttet med
en kop kaffe. En god aften, og det planlægges at gentage det til næste år i en anden kirke i gl. Vinderup kommune.
Vi har noteret en vigende tilslutning til de afholdte kirkekoncerter, for ikke at sige manglende tilslutning. Der har været rigtig gode koncerter, som blev rost meget af de fremmødte.
Foredragsaftner er stillet i bero på grund af økonomi og manglende tilslutning. Det er vurderet at
den manglende tilslutning skyldes, at der er andre tilbud, så behovet er dækket ind.
Orientering 2019/2020
Anlægs- og vedligeholdelses aktiviteter blev gennemgået.
Der vil blive opstillet informationstavler ved alle indgange til kirkegården. Her kan man se tidsplanen for de planlagte aktiviteter så som plantning af blomster, grandækning og fjernelse af gran.
Der er ingen kirkegårdsleder, og man kan frit henvende sig til personalet med spørgsmål, samt ønske om råd og vejledning.
Der planlægges, at der holdes færre aftensgudstjenester i Sahl og Vinderup kirker, i stedet for en
aftengudstjeneste i den ene af kirkerne, bliver der afholdt en fælles højmesse i den anden. Hvis der
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er behov for det, vil der blive arrangeret fælles transport til og fra den kirke, hvor der holdes Højmesse. Ordningen vil blive taget i brug hen over efteråret.
Den nye lov om valg til menighedsråd blev gennemgået i hovedtræk, og tidsplanen for information
om den nye lov og næste års valg til menighedsråd blev fremlagt.
Bemærkninger:
Koncerter bør ikke være inddelt i aldersklasser og koncerter for børn bør ikke lægges om aftenen.
Målgruppen bør oplyses, og det er ønskelig, hvis det er noget genkendelig og på dansk.
Konceptet og rammerne tages op til drøftelse i menighedsrådet.
Der var forespørgsel om afholdelse af konfirmation om lørdagen.
Der har været en enkelt forespørgsel om lørdagskonfirmation evt. en fælles for alle konfirmander i
gl. Vinderup kommune.
Kirkeligt ligger konfirmationen på højmessens plads. Hvis konfirmationen skal flyttes, skal der fremsendes en velbegrundet ansøgning til biskoppen. Hvilket nok ikke vil være den største hindring.
Menighedsrådet har dog indtil videre besluttet ikke at tilbyde eller flytte konfirmationen til lørdag.
Vi vil følge udviklingen, og hvis der opstår et generelt ønske fra forældre og konfirmander om flytning af konfirmationen til lørdag, vil menighedsrådet selvfølgelig se på muligheder, og med hvilke
begrundelser man kan ansøge biskoppen om en flytning.
Det blev bemærket at skriften på den nye kirkeside var for lille og vanskelig at læse, og at den gamle
kirkeblad savnes
Ændringen er en prioritering og indført på grund af økonomi og den anvendte tid.
Trykt tekst er lettere at læse på glittet papir.
Der ligger trykt eksemplarer af avisudgaven i kirken og i Kirke- og Kulturhuset.
Som et forsøg vil de trykte udgaver også ligge i storformat.
Der blev udtrykt ønske om et orienteringsmøde om udviklingsplanerne for kirkegården.
Kirkegårdsleder Michael Smidemann fra Holstebro Kirkegårde er ved at udarbejde et forslag til helhedsplan for udvikling af vor kirkegård.
Der vil blive indkaldt til et orienteringsmøde når planen foreligger.
Hans Hykkelbjerg
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