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Menighedsrådsmøde onsdag den 2. november 2016 kl. 17.00
i konfirmandstuen i Thorning
Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden + underskrift af referat fra sidste møde.

2.

Meddelelser:
Sognepræst
Formand
Andre

3.

Kvartalsrapport for 3. kvartal

4.

Godkendelse af Grathe Sogns Menighedsråd CVR-nr. 18220113, Budget 2017,
Endeligt budget afleveret d. 06-09-2016 14:36.

5.

1. søndag i advent (27. november)

6.

Kommende arrangementer

7.

Evt.
Med venlig hilsen
Verner Pedersen / Inger Michelsen

Referat: Inger Michelsen
Deltagere: Verner Pedersen, Ruth Jespersen, Margit Sørensen, Dorte Kristiansen, Inger Michelsen.
Jørgen Løvstad deltog vedr. pkt. 2.
Overværende: Søs Lauritsen
Ad 1: Dagsorden godkendt. Referat fra sidste møde underskrevet.
Ad 3: Kvartalsrapport for 3. kvartal forelagt og godkendt.
Ad 4: Grathe Sogns Menighedsråd CVR-nr. 18220113, Budget 2017,
Endeligt budget afleveret d. 06-09-2016 14:36 godkendt. underskriftsformular
til indberetning i regnskabsarkivet på DAP behørigt underskrevet.
Ad 5: Fam.gudstj. kl. 14 - efterflg. kaffebord i forsamlingshuset.
Traktement som sædvanligt - vi træffer nærmere aftale pr. mail eller tlf. om bagning m.m.
Bordopstilling og forberedelse aftalt til lørdag, hvis forsamlingshuset ikke er optaget.
Konfirmanderne, der deltager i gudstj. med gospelsang, underholder også med et par numre i
forsamlingshuset. Annonce ved IM og JL.
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Ad 6: Gudstj. kl. 19.00 Alle helgens dag: Søs gjorde opmærksom på, at tidspunktet er
uhensigtsmæssigt, idet de familier, der har mistet, ofte er samlede før eller efter
gudstjenesten og i forbindelse med gudstj. naturligvis aflægger besøg ved gravstederne,
hvilket ikke kan gennemføres, når det er mørkt. Tidspunktet er heller ikke gunstigt for
pårørende langvejs fra. Vi tager bemærkningen til efterretning og forsøger at få gudstj. på
Alle helgens dag afviklet i dagtimerne for eftertiden.
MS, RJ og IM medbringer våbenhuskaffe.
1. søndag i advent, se pkt. 5.
Syng julen ind, tirsdag den 6. dec. kl. 19.00: Silkeborgkoret medvirker. RJ forsøger at
skaffe en organist. IM tager sig af annonce og pressemeddelelse i samarb. med koret.
Våbenhuskaffe efterfølgende. IM skaffer småkager.
Kyndelmissegudst. 2. febr. kl. 19.00: Thorningkoret deltager (bekræftet af Ellen Andersen
5/11). Våbenhuskaffe som sædvanligt.
Ad 2: Meddelelser:
JL: Forslag om arrangement med Kasper Koch i anledn. af kirkejubilæet. MR overvejer
forslaget.
VP: Udtræder som bekendt af menighedsrådet ved kirkeårets slutning, og udtalte en tak for
godt samarbejde. MR tager endelig afsked med Verner 1. sønd. i adv.
RJ: Præsteansættelsen i Hinge-Vinderslev pastorat med 25% bistand til Thorning-GratheVium pastorat er nu på plads. Mikael Kongensholm, nuværende vikar i Hørup-Levring
pastorat, er ansat i stillingen. Samarbejdet omkring ansættelsen var en god oplevelse.
RJ: Erfamøde for kontaktpersoner i Ikast-Brande provsti afviklet den 3. oktober i Thorning
med delt. af biskoppen, Bodil Abildgaard og Dorthe Pinnerup. Referat fra stiftet endnu ikke
modtaget.
RJ: Organistembedet i pastoratet er vakant fra 1. nov. HR-konsulenten laver udkast til nyt
stillingsopslag, og vakanceperioden forsøges dækket med vikarbistand.
IM: Kirkesyn foretaget 8. sept. 2016. Der er efterfølgende meddelt fra provstiudv., at de
omtalte udbedringer kan sættes igang, når økonomien tillader det.
IM: Har hørt om planer (i Thorning MR) om afvikling af en række fælles Luther-aftener i
pastoratet, begyndende med Nytårsmøde v. valgmenighedspræst Johan Chr. Nord i Thorning
forsamlingshus og gerne afsluttet med Martin Luther, en musikalsk billedfortælling v. Søren
Juhl om aftenen palmesøndag i Grathe kirke (der er velegnet til formålet). (Har efterflg. talt i
tlf. med Ellen Andersen, Thorning MR, der har fået postitivt svar fra Søren Juhl vedr.
arrangementet palmesøndag og oplyser, at nytårsmødet med Johan Chr. Nord er aftalt til den
10. jan. kl. 19.30). Der vil være udgifter i forbindelse med især arrangementet palmesøndag.
Ad 7: Konstituerende møde for det nye menighedsråd indkaldes af Ruth Jespersen.

Underskrifter:

