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Menighedsrådsmøde onsdag den 29. marts 2017 kl. 18.00
hos Dorte Kristiansen, Haugevej 23.
Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat fra sidste møde.

2.

Meddelelser:
• Sognepræst
• Formand
• Andre

3.

Fælles koncerter - hvad vil vi være med til, og hvad er vi evt. villige til at slippe selv.

4.

Vedr. jubilæet - herunder kontrakt med bookingfirma. Billetter vedr. 4/10?

5.

Igangsættelse af diverse arbejder (fx kalkning - stikkontakter)

6.

Godkendelse af forretningsorden.

7.

Eventuelt - herunder fastsættelse af kommende møder.

8.

Lukket punkt (indsat på mødet).
Gråmose og Hauge, den 26. marts 2017
Sten Langdahl / Inger Michelsen

Referat: Inger
Til stede: Sten Langdahl, Ruth Jespersen, Margit Sørensen, Dorte Kristiansen og Inger Michelsen.
Afbud fra Jørgen Løvstad.
Overværende: Søs Lauritsen, der forlod mødet inden pkt. 8.

Ad 1: Dagsorden godkendt med indsættelse af pkt. 8, Lukket punkt.
Referat fra 23/2 underskrevet.
Ad 2: - SL omtalte distriktsforeningens invitation til Inspirationsaften med fokus på frivillighed i
folkekirken den 26. april i Søndermarkskirken i Viborg. Sten overvejer at deltage.
- SL omtalte rokeringer i præstegårdsudvalget. Der har været problemer med uønskede
beboere under gulvet i præsteboligen (halsbåndsmus).
- RJ deltager i næste Erfa-møde for kontaktpersoner, denne gang i Engesvang.
- IM har rykket for restancer vedr. gravstedsvedligeholdelse.
- IM kontakter gravstedsindehaver vedr. forlængst udløbet legataftale.
Ad 3: Vedr. fælles koncerter: IM og MS forelagde forespørgsel fra koncertudvalget ang. fælles
koncerter. Beslutning:
- Vi vil gerne være med til at deles om udgift til et evt. kor ved en årlig tilbagevendende
julekoncert i Thorning kirke; men udgiften til det efterfølgende kaffebord i forsamlingshuset
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er Thornings egen sag (vi har selv tilsvarende kaffebord i Hauge forsamlingshus 1. s. i
advent).
- Vi vil gerne fastholde et "Syng julen ind" arrangement i Grathe (gerne en hverdagsaften).
- De ni læsninger bør ikke indgå i stedet for en højmesse/altergangs-gudstjenste i december i
Grathe (vi vil gerne sikre os mindst en højmesse i december).
- Vi kan gå ind for afholdelse af en større fælles koncert med entrebetaling; men vi ønsker, at
det skal gå på skift mellem kirkerne.
Ad 4: Vedr. jubilæet:
- Vi beder Jørgen Løvstad træffe nærmere aftale med biskoppen og provsten vedr liturg m.m.
ved festgudstjenesten den 25. maj.
- Vedr. "Cash i kirken" den 3. maj: Vi annoncerer, at dørene åbnes kl. 18.30 (koncerten
starter kl. 19.30).
RJ tager kontakt til Karsten Holm vedr. ankomsttidspunkt m.m. - Vi sørger for smørrebrød
og drikkevarer til Karsten Holm og hans evt. crew.
- Koncertaftale m. Sigurd Barret til 4. oktober kl. 17 er i hus. IM underskriver kontrakt med
bookingfirmaet.
Ad 5: Vedr. kalkning af kirken:
- Vi afventer svar fra provstiet vedr. fritagelse fra reglen om indhentning af flere tilbud i
forb. med kalkningen.
- Vi skal huske at tale med mureren om en evt. afdækning af skorstenen samtidig med
kalkning af kirken.
Vedr. tilbud fra elektriker:
- Søs tager kontakt til Jørgen Løvstad vedr. ønske om lysdæmpning.
- SL tager kontakt til elektriker vedr. evt. mulighed og pris for indlægning af kraft.
Efter afklaring af dette, kan elektrikerarbejdet sættes igang.
Ad 6: Forretningsorden vedtaget og underskrevet på mødet.
Ad 7: Eventuelt:
- Søs nævnte, at der har været forespørgsel/ønske om flagning, hver gang der er gudstjeneste.
Vi tager det op på et senere møde.
- Inger omtalte kursustilbud vedr. Den digitale Arbejdsplads den 19. april kl. 17.30-21.00 i
Sortebrødre Menighedshus, St. Sct. Mikkelsgade 12, Viborg. Tilmelding og betaling skal ske
hurtigst muligt - meld venligst tilbage til Inger, hvis I vil deltage.
- Næste mødedatoer er den 24. april kl. 18.00 hos Sten og den 16. maj kl. 18.00 hos Inger.
Ad 8: Lukket referat.
- Det er besluttet, at vi har "Lukket punkt" på som sidste punkt på vores dagsorden fremover,
så der er mulighed for at bruge det ved behov.

Underskrifter:

