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Menighedsrådsmøde mandag den 11. juni 2018 kl. 17.00
Oprindeligt mødested aftalt til Kong Knapsvej 7, Gråmose hos Ruth,
men iflg. aftale ændret til møde pr. mail og evt. telefon, samme dato.
Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden.

2.

Meddelelser.

3.

Vedr. alarmen:
Det anbefales fra installatøren, at alarmen får årligt servicetjek.
Hvor mange og hvem skal have tilkaldevagt?
Sim-kort?

4.

Ref. fra præstegårdsudvalget.

5.

Ref. koncertudvalget.

6.

Evaluering:
• Friluftsgudstjenesten i Kompedal den 3. juni.
• Fælles udflugt for menighedsråd + ansatte i pastoratet.

7.

Ønske om etablering af bås til sand i aflukket til sten, grus, affald m.m.

8.

Vedr. renovering af tårnlugerne - kan vi sætte arbejdet igang?

9.

Kommende arrangementer:
• Markedsgudstjenesten den 8. juli i markedsteltet.
• Syng fra Den Blå i Grathe K - 29. august kl. 19.00.
• Høstgudstjeneste i Gråmose den 16. september kl. 10.30.

10.
.

Eventuelt - herunder fastlæggelse af mødedatoer.
Hauge, den 9. juni 2018
Inger Michelsen / Sten Langdahl

Referat: Inger
Deltagere pr. mail eller tlf.: Jørgen Løvstad, Sten Langdahl, Ruth Jespersen, Margit Sørensen,
Christoffer Thomsen, Inger Michelsen, Søs Lauritsen.
Ad 1) Dagsorden godkendt.
Ad 2) Søs/IM:
• Parkeringspladsen er renoveret iflg. tilbud. Der er plantet ny bøgehæk mod syd, vest og
nord, og der er indkøbt remedier, så hækken kan vandes i denne tørke, hvilket naboen
meget venligt hjælper med.
• Der er installeret alarm + 3 stk. skotlamper i graverhuset iflg. tilbud.
• Kirken er kalket iflg. tilbud - der er kalket sålbænke og plettet, hvor det var tiltrængt,
blandt andet i og på kapellet.
• Det runde vindue allerøverst i tårnet er udskiftet, og gulvet v. alteret er repareret
(knagelyde).
• Forsikringssagen vedr. indbrud i graverhuset kan nu afsluttes - Inger tager sig af det.
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Jørgen Løvstad:
• "Gentagelse" af Syng fra Den Blå kan finde sted onsdag den 29. august.
Ad 3) Enighed om, at vi selv indkalder til årligt servicetjek. Søs skriver det i kalenderen.
Christoffer tager opgaven som 3. tilkaldevagt.
Sten sørger for Sim-kort og "abonnement".
Ad 4) Der henvises til referater fra møde i Præstegårdsudvalget den 25. maj, Ekstraordinært
fællesmøde i Vium den 30. maj samt møde med Provstiudvalget i Thorning den 7. juni.
Ad 5) IM/MS: Koncertudvalgsmøde den 4. juni:
• Rytmisk Temagudstjeneste m. TenSing og J. Løvstad i Grathe tirsdag den 18. sept. kl.
19.00.
• "Syng julen ind" i Grathe tirsdag den 27. nov. kl. 19. Steen Pedersen medvirker.
• Gospelgudstjeneste med eferflg. "Syng julen ind" i Vium onsdag den 5. dec.
• Fælles julekoncert i Thorning m. Luciaoptog og deltagelse af kor torsdag den 13. dec.
Forslag for 2019:
• Fælles forårskoncert med Vocalia, Viborg, i Thorning kirke 1. halvdel af marts 2019.
• Klassisk koncert i Grathe med lokal pianist i første halvdel af april 2019.
• Forårskoncert med Børnekoret i Vium i uge 19 (6.-12. maj) 2019.
• Orgelkoncert med Rasmus Møller, Vivild, i uge 40, 2019.
JL: Har flere koncertforslag på bedding, fx Kåre Nissen.
Ad 6) Vedr. friluftsgudstjenesten: Bred enighed om, at det var et godt arrangement, som evt. kan
gentages. Formen OK, og folkene fra Kompedal var glade for, at vi ville benytte området.
Aktivitetstilbud var passende.
Vedr. udflugten/studieturen: Fint arrangement! Godt indhold, flot natur!
Ad7) "Projekt bås til sand" kan sættes igang, når vi har set et overslag.
Ad 8) Enighed om, at projektet med reparation af luger og karme v. glamhullerne kan sættes igang.
Vi har et overslag. Søs kontakter tømreren.
Ad 9) Vedr. markedsgudstjenesten: Inger har aftalt med markedsfolkene, at deres musikansvarlige
tager sig af forstærkeranlæg og hjælp vedr. lyd. - Vi skal huske at have et skilt v. indgangen,
så folk ikke står og tripper, fordi de ikke tør gå ind under gudstjenesten.
Vedr. "Syng fra Den Blå": Jørgen har meddelt, at han selv, Steen, Lene og Sidse deltager.
Inger indrykker annonce.
Vedr. høstgudstjenesten: Inger har lavet aftale med Tom Wind om hjælp med lyd. Vi skal
vide, om der er dåb (for tilpasning af "halmkirken").
Ad 19) Eventuelt: intet ud over fastsættelse af mødetidspunkt.
Næste menighedsrådsmøde hos Ruth tirsdag den 28. august kl. 17.00.

Underskrifter:

