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Menighedsrådet for Grathe Sogn 14.06.2017

Menighedsrådsmøde onsdag den 14.06.2017 kl. 18.00
hos Margit, Aalborgvej 8, Gråmose
Dagsorden:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
11a.
12..
13..

Godkendelse af dagsorden - og underskrift af referat fra 16.05.2017
Meddelelser:
Sognepræst
Formand
Andre
Jubilæet - evaluering af den 25.05.2017.
Godkendelse af Foreløbig årsbudget 2018 for Grathe sogns menighedsråd, CVR-nr. 18220113
den 30-05-2017 kl. 15:53..
Godkendelse af vedtægt for kontaktperson.
Godkendelse af vedtægt for kirkeværge.
Fastlæggelse af tidspunkt for møde, hvor vi skal tale visioner. Resultatet skal afleveres inden
udgangen af november.
Fællesudflugt/studietur.
Punkter til fællesmøde i september.
Indlæg til kirkebladet - næste blad dækker sept., okt. og nov. - deadline 31. juli.
Fælles julefrokost for personale og rådsmedlemmer - forslag om forskudt arr. med deltagelse i
forb. med friluftsspillet i Thorning.
(Punktet indsat på mødet): Vedr. varetagelse af aftensang i Thorning kirke i uge 29.
Eventuelt, herunder fastsættelse af møder.
Lukket punkt (hvis behov)
Gråmose, den 9. juni 2017
Sten Langdahl

Referat: Inger
Mødedeltagere: Jørgen Løvstad, Sten Langdahl, Ruth Jespersen, Margit Sørensen, Dorte Kristiansen,
Inger Michelsen.
Overværende: Søs Lauritsen
Ad 1: Dagsorden godkendt med indsættelse af pkt. 11a: Vedr. varetagelse af aftensang i Thorning kirke
i uge 29.
Punkt 13 udgår.
Referat fra 16.05.2017 underskrevet.
Ad 2: JL: Meddelte på vegne af Vium MR, at der er koncert for børn i Multihuset i Vium-Hvam den
11.12.2017 kl. 17.00.
SL: Vi har fået nej fra provstiudv. vedr. ansøgning om stående fritagelse for indhentning af tilbud
i forbindelse med delvis kalkning af kirken. - Der skal altså indhentes flere tilbud, selvom vi
normalt kun kalker for 25-30.000 årligt.
RJ: Evaluering omkring koret: Der er opbygget et godt fællesskab (korstævne, ekstra øvetimer
hos korledere m.m.) Vil forsøge med mere PR i den kommende sæson (der er plads til flere
korister). Koret starter op i uge 35 efter sommerferiepausen.
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IM: Provstiet har bedt os udfylde spørgeskema om kortlægning af udgiftsbehovet for
reparation/omsætning af kirkediger i Viborg Stift med henblik på evt. besparelser ved oprettelse
af pulje til formålet. Skemaet skal besvares inden 01.09.2017. - IM melder tilbage til provstiet, at
vi ikke har noget kirkedige, men at vi rent principielt ville gå ind for anvendelse af lokale folk til
arbejdet.
IM: Lutherkoncerten "Martin, mennesket og musikken" med Søren Voigt Juhl og Viola Chiekezi,
der måtte aflyses palmesøndag, finder i stedet sted den 28.09.2017 kl. 19.30 i Grathe kirke.
Efterfølgende våbenhuskaffe - Inger bager.
Søs: Nogen spiser af blomsterne på kirkegården (rådyr!) - Beslutning: Hegn må opsættes om
nødvendigt.
Ad 3: Evaluering af jubilæumsdagen: Bred tilfredshed med dagens forløb - mange positive tilkendegivelser. Også ros til køkken/serveringshjælperne, som klarede opgaven flot. Foruden
telegrammer og hilsner i dagens anledning indkom der gaver, nemlig et indrammet foto af
kirkeklokken (ophænges i våbenhuset) og et samlet gavebeløb på kr. 4.250,-. Vi overvejer,
hvordan beløbet skal anvendes (vi har ønsket os bidrag til nutidskunst til udsmykning af
kirkerummet).
Ad 4: Foreløbig årsbudget 2018 for Grathe sogns menighedsråd, CVR-nr. 18220113 den 30-052017 kl. 15:53 godkendt og underskrevet på foreløbig formular til indlæggelse på DAP'en.
(Efterfølgende indlagt den 15.06.2017).
Ad 5: Vedtægt for kontaktperson godkendt og underskrevet af formanden.
Ad 6: Vedtægt for kirkeværge godkendt og underskrevet af formanden.
Ad 7: Visionsmøde aftalt til 21.08.2017 kl.18.00. Formanden vender tilbage ang. mødested m.m.
Ad 8: Fællesudflugt/studietur:
JL oplyser, at turen finder sted den 06.06.2018 og går til Ådalen Retræte, Fussingø.
Ad 9: Grathes foreløbige punkter til dagsorden vedr. fællesmødet i september:
• Fordelingsnøgler vedr. fællesudgifter. Hvilken fordelingsnøgle gælder hvor?
• Hvornår og om hvad kan udvalgsmedlemmer indgå aftaler på vegne af deres respektive
menighedsråd?
• Fællesarrangementer - hvad er definitionen på disse, og omfatter det også økonomi?
Formanden kontakter Vium og Thorning og indkalder kommenterede punkter til dagsorden,
sådan at vi har dem senest 28. august. Grathe udsender endelig dagsorden snarest herefter,
således at man i de enkelte råd har mulighed for at tage stilling til punkterne inden fællesmødet
den 12. september. Det er vigtigt, at de tre råd hver især har en afklaret holdning til de
enkelte punkter inden fællesmødet.
Ad 10: Indlæg til kirkebladet (deadline 20. juli):
• Jubilæumsdagen - tak for deltagelse og gaver - omtale af Cash i kirken. (Husk foto fra
avisen).
• Noget om børnekoret (Sidse og Lene) - til fællessiderne.
• Høstgudstjeneste i Gråmose (17. sept. kl. 10.30)
• Lutherkoncerten (28. sept. kl. 19.30) - til fællessiderne.
• Sigurd Barret-arrangementet (4. okt. kl. 17.00 - og vi fastholder stadig: ingen tilmelding).
• 1. søndag i advent.
• Syng julen ind (7. dec. kl. 19.30)
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Ad 11: Jørgen Løvstad beskriver forslaget og sender det til formanden, så det kan komme på som et
dagsordenpunkt på fællesmødet den 12. sept.
Ad11a: RJ oplyser, at Sidse og Lene varetager aftensang i Thorning kirke i uge 29 og spørger,
hvem der afholder lønudgiften i den forbindelse? Der er fuld enighed om, at dette er et rent
Thorning-anliggende.
Ad 12: Jørgen Løvstad holder båltale Sct.Hans aften ved Hauge sø (Forsamlingshuset står for arr., der
starter kl. 19.30.
Markedsgudstjeneste i det store telt v. Hauge Marked den 2. juli kl. 9.30.
Kommende møder:
• Visionsmøde mandag den 21. august kl. 18.00 (mødet er flyttet fra den 15. aug.)
Formanden oplyser mødested.
• Budgetsamråd den 30. august (indkaldelse m. tid og sted kommer senere)
• Menighedsrådsmøde mandag den 11. sept. kl. 16.30 i konfirmandstuen.
• Fællesmøde i Vium den 12. sept. kl. 18.30.
Husk Jørgen Løvstads invitation til sang i præstegårdshaven torsdag den 17. aug. kl. 19.00.

Underskrifter:

