
  

 Dato: 15.01. 2019 i Selde 
præstegård kl. 19.00 – 
21.30 

Blad nr.046 

Selde-Åsted Fraværende:  
Ole og Karen 

Formandens initialer: 
GP 

 
Dagsorden  Beslutning 
Godkendelse af 
dagsorden 

Sognets 10 min. bortfalder. 
 

Sognets 10 min. Bortfalder 
Kirke og kultur 
medarbejder, Thomas 
Frydendal Nielsen 

Thomas orienterer om sit arbejde.  
Nye tiltag: Livsfortællinger, Herreværelset (stor 
succes), Explanation-kursus. Forsøgt tiltag med 
østeuropæere, blev ikke til noget. Styrer facebook, 
laver foldere og plakater. Kirkebladsudvalgsmøder. 
Velkomst til nytilflyttere. Fremtidigt: 
Børnegudstjenester. Babysalmesang med Helle. 

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

Sognepræst: God jul med velbesøgte arrangementer. 
Godt begyndende samarbejde med skolen. Travl tid 
med mange begravelser op til jul. Klar til ny sæson. 
Har fået div. kor/solosangere til at medvirke ved 
sangaftner ol. Meget glad for samarbejdet med 
Thomas! Der orienteres om ”Fordi vi kan”, 
lokaludvikling. Nyt kirkeblad i samarbejde med andre 
foreninger? I hvert fald med mere personlige og lokale 
fortællinger. Har fået nøgle til huset på Sandbyvej, det 
ser fint ud. 
Kaffe i Åsted sidste mandag i måneden fortsætter. 
Formand: Generalforsamling i Landsforeningen for 
Menighedsråd onsdag 6.2. 
20.3. konference om fremtidens præstegårde. 
Kasserer: Endeligt regnskab kommer i marts. Der skal 
laves buget for Thomas’ arbejde. 
Kirkeværger: 
Selde: Karen fraværende 
Åsted: Intet nyt 
Kontaktperson: Intet nyt 

Regnskab 2017 
Provstiudvalgets 
kommentarer 

Provstiudvalget har godkendt regnskabet. 
Kommentarer: Kristeligt Dagblad og julehjælp – 
kommentarer er taget til efterretning. 



Selde præstegård Overslag på renovering fra Andreas Ravn. Møde i 
præstegårdsudvalget for at få det præciseret. Birgitte 
bestiller flyttefirma. 

Arrangementer i 2019 Vintersangaften 16.1. kl. 19 i Selde kirke, Skive og 
omegns Herrekor medvirker. 
Kyndelmisse 1.2. kl. 19 i Thorum kirke 
Udstilling af kirkekunst i banken. 
Forårssangaften 27.3. i Thorum kl. 19 
Østergård: forslag til dato: torsdag den 13.6. kl. 19. 
Hanne taler med Bodil. 

Næste møde OBS Møder flyttes sammen til ét – både feb. og 
martsmøder flyttes til 6.3. kl. 19  
Fællesmøde SÅJT 13.3. kl. 19 

Evt.  

  Kaffe + kage: Sisse 


