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Selde kirkegård
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Fraværende: Birgitte
Kaastrup, Hanne
Pedersen, Sisse
Aggerholm

Blad nr.036
Formandens initialer:
GP

Beslutning
OK
Sognepræst: God december måned, sæsonen er
kommet godt i gang. KKM-ansættelse godt i vej.
Ordination af vikar i Durup og ansættelse af ny præst i
Breum.
Formand: arr. siden sidst. Overføre penge til nyt
gasfyr, plan for kirkegård i Selde, plænetraktor.
21.2. er der inspirationsaften i Sallinghallerne vedr.
psykisk arbejdsmiljø.
Generalforsamling i Distriktsforeningen 8.2. i
kirkeladen i Rønbjerg.
Kasserer: intet
Kirkeværger: intet
Kontaktperson: se punkter nedenfor
Ansøgningsfristen er overskredet. Der indkaldes til
prøvespil og samtale.
Opmåling af kirkegårde viser, at der skal flere timer til
Selde og Åsted kirkegårde. Der er mulighed for at
bruge en anden gravermedhjælper fra storpastoratet
til de ekstra timer.
Gravermedhjælpere kan uden problemer afløse i
vinterfyringsperioden (reference Dorthe Pinnerup på
stiftet).
OK. Birgitte giver besked til kommunen.

Gravpladser er udløbet, og kirken overtager
vedligehold pga. historisk interesse.
Der er overført midler til brug vedr. modernisering og
langsigtede planer for Selde kirkegård. Der er
indhentet tilbud fra Søren Vester og Laila Sølager.

Ang. Selde og Åsted
kirkegårde (bilag nr. 1 og
2)
Arrangementer 2018

Næste møde
Evt.
Personsag
Kaffe + kage: Asta

Både Søren Vester og Laila Sølager bedes om at lave
skitser for kirkegårdene, som vi kan vælge ud fra.
Vi går videre til provstiet med Laila Sølagers
forslag/tegning til langsigtet plan for Åsted kirkegård.
Onsdag den 17.1. Vintersangaften i Selde kl. 19.
Fredag den 2.2. Kyndelmisse i Thorum kl. 19.
Onsdag den 21.3. Påskefortællinger i Åsted kl. 19.
Onsdag den 11.4. Forårssangaftner i Thorum kl. 19.
Birgitte går videre med større fælles arrangementer
for storpastoratet (drøftes på næste
formands-præste-kontaktpersonmøde og fælles
menighedsrådsmøde SÅJT).
Thomas Frank vil gerne komme og fortælle om sin tur
til efteråret – sammen med aktivitetsforeningen
(Birgitte HC tager kontakt til aktivitetsforeningen).
Ulla Simonsen kommer og fortælle om Rusland og
russiske kirker – evt. sammen med Junget-Thorum
menighedsråd.
07-02-2018
Kaffe/kage til påskefortællinger 21.3.: Karen og Asta

