
  

 Dato: 07-02-2018 I Selde 
præstegård kl. 19 – 22.00 

Blad nr.037 

Selde-Åsted Fraværende:  
Sisse  

Formandens initialer: 
GP 

 
Dagsorden  Beslutning 
Godkendelse af 
dagsorden 

OK 
 

Siden sidst 
Sognepræst 
Formand 
Kasser 
Kirkeværgerne 
Kontaktperson 

Sognepræst: KKM update: går som planlagt, 
stillingsopslag snart klar. Lokal kirkeudvikling-gruppe: 
forslag om at fortsætte arbejdet med to fra hver 
gruppe i storpastoratet sammen med KKM. 
Planlægger middag for tilflyttere. Gudstjeneste/arr. 
ved siloer. Selde-skilt kommer op ude ved vejen ved 
præstegården nede mod landevejen.  
Formand: Sognets 10. minutter genindføres. Prinsens 
livregiment spiller til gudstjeneste 2. pinsedag i 
Anlægget i Skive. Mobilepay overvejes. 
generalforsamling i Distriksforeningen 8.2. 21.2. er der 
inspirationsaften i Roslev. Gasfyr installeres i 
præstegården om halvanden måned. 
Kasserer: Regninger skal sendes til Birgitte B.K. 
Kirkerne meldes til Vejkirkeordningen igen. 
Kirkeværger: intet nyt. 
Kontaktperson: Jonas Primdahl sættes lidt op i løn, 
opgaver er afklaret. 

Organiststilling v/Ib Kandidaten sprang fra. Opslaget skal lægges på Stiftets 
hjemmeside, egen hjemmeside og Job-net (Ib). Stilling 
fortsat ubesat. Birgitte følger op på potentielle 
kandidater i området. 

Drøftelse af hvordan kan 
Selde kirkegård 
planlægges og udvikles de 
næste 10-15 år 

Laila Sølvager og Søren Vester vil gerne komme og se 
på planer for kirkegårdene. Vi skal selv have ønsker på 
forhånd, som hun kan tage stilling til. Rekreativt 
område, tro mod traditionen, afdelinger for de 
forskellige ting. Holde et område fri for nye 
begravelser. Fx traditionelle gravsteder rundt om 
kirken og så mere græs i periferien (store flader). Sten 
med et meget lille bed i græsplæne er en mulighed. 
Der skal findes en løsning på lapidarium. Der skal laves 
ens retningslinjer for Selde og Åsted kirkegårde og der 
skal laves vedtægtsændringer. 



Arrangementer 2018 
 

Fællesmenighedsrådsmøde 6.3. (kaffe Karen og Asta) 
Påskefortællinger 21.3. kl. 19 i Åsted (kaffe Asta) 
Forårssangaften 11.4. i Thorum kl. 19 
Ulla Simonsen foredrag 18.4. kl. 19 i præstegården 
(kaffe Hanne og Asta) 
4. maj-andagt 4.5. kl. 19 i Selde 
Pinsefortællinger 16.5. kl. 19 i Junget (Kaffe 
Helle/Jonna – Birgitte spørger) 
Østergård friluft: onsdag den 13.6. kl. 19. Birgitte H.C. 
spørger Jørgen Lorentzen om han vil spille. 
Eskov: fx Gerhard Mark til at spille/holde koncert  
Evt. foredrag i efteråret? Thomas Frank. 

Næste møde 14-03-2018 (godkendelse af årsregnskab 2017) 
Evt.  
Kaffe + kage: Birgitte B.K. 


