
Selde-Åsted-Junget-Thorum
sogns menighedsråd

Dato: 08.09. 2021
kl. 19.00
I den gl. bank Selde

006

Fraværende: Formandens initialer:
GP

Dagsorden Beslutning
Godkendelse af
dagsorden.

Ok

Underskrivelse
af referat

Ok

Siden sidst:
Sognepræst:
Formand:
Kasserer:
Kirkeværgerne:
Kontaktperson:
Præstegaard:
Diakoni:

Sognepræst: Mad til
høstgudstjenester (Jonna
bestiller sandwich til Selde,
Peter køber øl/sodavand)
Thorum Helle og Peter).
KKM Rikke er ved at komme
godt i gang.
Formand: Valg til
provstiudvalget – der er valgt
flere nye. Valg til stiftsrådet.
Kasserer: Budgetsamråd: Vi er
blevet tildelt tilsvarende
liningsmidler som i år.
Fremover vil der være fokus på
at gøre kirkerne grønne.
Alle bon’er fra Brugsen ol. skal
afleveres hos Rikke.
Kirkeværger:
Selde: ----
Åsted: ----
Junget: Salling El-service har
set på varmeanlægget i Junget
kirke. Orglet er blevet stemt,
men det er ikke for godt. Vi
overvejer at få stillet et elorgel
op. Peter tager kontakt til
musikforretningen i Nykøbing.
Thorum: Orglet er blevet
stemt.
Kontaktperson: ----



Præstegårdsudvalg: Vi er ved
at flytte inventar ind i
konfirmandstuen.
Diakoniudvalg: Der kommer
flere nye i strikkeklubben.
Rikke er blevet kontaktet af
folk fra området i forbindelse
med forskellige tiltag, bl.a. på
Ældrecentret.

Arrangementer i
2021/22

Julemarked i hallen 13.-14.11.
Udflugt den 26.9.
Vi beder Rikke om at gå videre
med ikonmaler-kursus i
efteråret.
Efterårssangaften 13.10. i
Åsted kirke
Dekoværksted 25.11. i banken
kl.
Julekoncert 13.12. kl. 19 i
Hallen i Glyngøre.
Adventsarrangement i 1.12. kl.
19. i Thorum kirke.
Højskolesangaften v. Torben og
Birgit Snedker den sidste
torsdag i okt., nov. og dec. Kl.
19.
Alle bedes overveje
arrangement til foråret.
KKM-udvalget tager fat i
fremtidige arrangementer og
tiltag.

Junget kirkegård Generelt:
Ensrettede regler for alle
kirkegårde vedr. nedlæggelse
af gravsteder gælder fra dd. Jf
formular.
På sigt ensrettes vedtægterne
for alle fire kirkegårde.
Junget og Thorum: Det nye
menighedsråd tager stilling til
de eksisterende planer for
Junget og Thorum kirkegårde.



Kes sender planerne til Gert, så
de kan komme på
dagsordenen på et af de
kommende møder.
Junget: sten på nedlagte
gravsteder skal flyttes. Kes
sørger for bunddække mellem
hensatte sten.

Thorum
kirkegård

Der skal gøres noget ved alle
de gamle gravsten. Dem, der
ikke kan læses, fjernes og
knuses (Kes).
Kapel nedlægges som kapel.

Åsted kirkegård På sigt tages stilling til planen
for kirkegården.
Hække udskiftes løbende
(Peter). Diget sættes om langs
vejen og taget på kirken skal
tættes/skiftes (budget 2023).

Selde kirkegård Planen for kirkegården er til
godkendelse.

Hvor skal det
nye redskabshus
ligge?

Før der bygges nyt
redskabshus, skal det
overvejes, hvordan
kirkegårdene skal passes og
hvilke redskaber, der er brug
for på de respektive
kirkegårde, og hvad der kan
deles. Kes, Peter og Karsten
tager en opfølgende snak.

Næste møde
_____________
Evt.

12.10.21 i præstegården
_________________________ _________________________


