
Referat – Menighedsmøde, Holstebro Kirke – søndag d. 27. marts 2022.03.27 

11.30 Susanne Nørskov hilste velkommen og henviste 8l dagsorden på bordene.  
Dagens menu kort beskrevet.   
Vi sang HS 287, Det er i dag et vejr 

11.35 NAC fortalte om renovering mv af Kirke og Sognehus.  
 Det er langsigtede planer, der startede i eet spor, men er fortsat i to spor. 
 To projekter er realiseret : de blyindfaMede ruder og klokkespillet er renoveret. 

Fra sommer 2020 er processen i to spor, da HK fik 8lbudt overtagelse af KFUM/Ks 
ejerlejlighed i Ungdomsborgen. Her er en lang og god proces inde i afsluMende faser. 
Ind8l videre godkendt af Provs8udvalget.  
26/2 aWoldtes en visionsdag mht anvendelse af de nye lokaler, der udmøntedes i en 
skitse, som MR kiggede på 8/3 – og på MR 5/4 kobles der økonomi på.  
Dere[er offentlig udmelding og dialog. 

Der blev spurgt ind 8l flere detaljer og 8dsplan. 
NAC henviste 8l processen, som beskrevet, og pointerede at 8lbygningerne ved kirkens 
indgang nu er tvivlsomme – og at der sigtes e[er at være i mål ul8mo 23/marts 24,  
alt e[er hvor meget plas8kmalingen driller.  
Der blev også spurgt 8l bænkeudskri[ning og evt stole.  
NAC oplyste at deMe er en bekostelig affære og at intet er vedtaget endnu. 

11.55 Suppe og kaffe 
Tak 8l Marianne, Karen og Erik for dagens forplejning.  
Kort præsenta8on af nye MR-medlemmer. 

12.40 MR-Formandens årsberetning – v/Lillian Tinggaard, da Ole Nymann havde sygefravær.  
Et år præget af Corona. Farvel 8l organist og ansæMelsesforløb af ny organist – Lars Fløe.  
Sangkra[center i samarbejde med musikskole og kommune i støbeskeen.  
Konklusioner på forsøgsordningen med GT, ind- og udgangsbøn vender 8lbage mv.  
Farvel 8l Bent Jacobsen som kordegn og daglig leder – og goddag 8l Elisa Sylvestersen.  
Tak 8l Ulla Nøhr for at lø[e arbejdsbyrden i mellem8den. 
Nyt layout på kirkesiden i Holstebro Onsdag.  
Handlen med KFUM&K. 

 Der blev spurgt 8l lyden/teleslyngen i Kirken, der 8lsyneladende forstyrres af det nye udstyr 
8l live-streaming. DeMe hermed noteret.  

Vi sang HS 287, Den blå anemone 



12.50 Regnskab 2021 – v/ Elisa Sylvestersen.  
Skema8sk gennemgang, mestendels baseret på afvigelser.  
Året præget af Corona, så besparelse på TKR 750 fra den reducerede ak8vitet mv.  
Etablering af live-streaming, udført fra frie midler.  
Små afvigelser på præsteboliger og administra8on, samt ”fravær” af organist.  
Orientering om anvendelse af frie midler 8l div. vedligehold, materiel og ak8vitet.  
Samarbejdet med Nørrelands Sogn om kirkegårde og krematorium.  
Andre samarbejder i Provs8et.  Moms.  
Regnskabet foreligger på tryk og udleveres på anmodning.  
Der blev spurgt 8l om de frie midler gik mere 8l vedligehold af bygninger end menighed ? 
Denne kommentar hermed noteret.  
 
Budget 2022 – v/ Elisa  
BudgeMet bygger på Kirkens vision – som blev belyst ! 
Der ansøges om permanent udvidelse af dri[srammen på TKR 170, 
da rammen har været konstant i 3-4 år.  
Vi er et stort bysogn, uværgeligt med s8gende dri[somkostninger. 

13.00 Kirkegårde og krematorium – v/ Susanne Nørskov.  
Dri[en har givet et acceptabelt, konsolideret overskud. 
De enkelte dri[sområder kort skitseret.  
Kirkegårdene ønsker elever/yngre medarbejdere – spred budskabet, tak. 
Frie midler og øremærkning af disse, herunder visionen om øget besøgsak8vitet på 
kirkegårdene og i kapellerne.  
Råskitsen fra WAD om anvendelsen af de områder, der ”frigøres” af færre kistebegravelser, 
bl.a. 8lkobling 8l Hjertes8en og eventuel amfiscene på Søndre Kirkegård. 
Opfordring 8l de fremmødte om at opsøge kapeller og se de nye lystændinger mv.  
Laila Westergaards skulptur kommer 8l Ege 19/4.  
Processen på 8lbygning 8l krematoriet er godt i vej.  
SluMelig Formandens tanker ifm. sorgkonference – om at åbne kapellerne i en proces, 
der kan gøre fravær 8l nærvær.  
 
Erik Ladegaard fortalte kort om Laila Westergaards skulptur : 
om den mørke stjerne, der markerer sorgen og Kristusbåden, der kaster lys - 
og dermed spiritualitet i kapellet(erne).  
Der blev spurgt 8l det økonomiske forbrug i Folkekirken i[ besparelser mange andre steder. 
Erik henviste 8l principperne i de nye forvaltningsplaner : Skønhed, effek8vitet og økonomi. 
SluMelig et ønske om at skri[lige referater fra MR-møder blev hængt op i Sognehuset. 

13.25 Susanne takkede for deltagelse og vi sang : Gå da frit  
Referent : TH 
 


