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Menighedsrådet for Grathe Sogn - 03.01.2017

Menighedsrådsmøde tirsdag den 03. januar 2017 kl. 17.00
i konfirmandstuen.
Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Meddelelser:
• Sognepræst
• Formand
• Andre

3.

Grathes punkter til dagsorden for fællesmøde i Vium den 24. jan.

4.

Vedr. jubilæet - beslutning om emne til kirkekoncert og andre arrangementer.

5.

Kirkebladet:
• Indlæg til kommende kirkeblad.
• Manglende omdeling på Haugevej i december.

6.

Regnskabsinstruks - udkast vedhæftet som bilag.

7.

Engangsønsker til budget for 2018 (skal indberettes inden 1. marts).

8.

Kommende arrangementer:
• Kyndelmissegudstjeneste (er på plads - Thorningkoret medvirker. Våbenhuskaffe).
• Forårskoncert / jubilæumskoncert.
• Menighedsmøde - evt. foredragsholder?
• Kirkevandring? Tidspunkt?
• Høstgudstjeneste i Gråmose?
• 1. søndag i advent?
• Syng julen ind?

9.

Fastsættelse af kommende møder - se vedhæftet tidsplan fra provstiet.

10.

Eventuelt.
Gråmose, den 27. december 2016
Sten Langdahl

Referat: (Inger)
Mødedeltagere: Sten Langdahl, Dorte Kristiansen, Jørgen Løvstad, Margit Sørensen, Ruth
Jespersen, Inger Michelsen.
Overværende: Søs Lauritsen.
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Ad 1: Dagsorden godkendt
Ad 2: Meddelelser:
JL: Travl december; evaluering af fremmøde til de enkelte gudstjenester/aktiviteter kan
måske være en vejledning for gudstjenesteplanlægning/aktivitetsniveau fremover.
I Thorning blev bl.a. afholdt TenSing-arrangement for nuværende konfirmander, English
Service, filmaften for unge konfirmerede i foråret 2016, Natkirke. Der er afholdt julekoncert
i alle tre kirker.
JL: "Ikon" fremstillet af kirkernes frivillige bestående af en fint poleret træskive med
påklæbet tekst fra juleevangeliet blev uddelt til alle fædre ved julegudstjenesterne. Gaven
blev godt modtaget.
JL: Omtalte forslag om studierejse til Israel i 2018 for medl. af menighederne.
RJ: Organiststillingen er genopslået - ansøgningsfrist er 4. januar. Der er foreløbig truffet
aftaler med vikarer ved gudstj. indtil 1. februar.
RJ: Mht. børnekoret er der truffet aftale om, at kirkesanger Sidse T. Ahrenfeldt og hendes
mor fortsætter indtil sommerferien. Koret medvirker ved jubilæumsgudstj. 25. maj.
RJ: Medarbejdersamtale med graver er afviklet.
IM: omtalte diverse invitationer: Kursus for nye menighedsråd i Ikast-Brande Provsti den
31.01.2017 (tilmelding senest 25. jan.) samt Distriktsforeningens generalforsamling
02.02.2017 i Ikast (tilmelding også nødvendig her, men vi har kyndelmissegudstj. i Grathe
samme aften).
Søs: Brandsyn er afviklet; eneste bemærkning var et forslag om anskaffelse af en
pulverslukker til graverhuset, hvilket efterfølgende er anskaffet. Vi har endnu ikke modtaget
brandsynsrapport - IM rykker for den.
Søs: Graverafløser kan ikke tage tjenester i febr. og marts.
Ad 3: Punkter til fællesmøde i Vium den 24. januar:
1) Forslag om studietur til Israel i 2018 (JL)
2) Koordinering af aktiviteter i december (JL) - og også resten af året.
3) Kirkebil - hvordan løser vi problemet fremover, og skal/kan vi fortsat tilbyde det som en
mulighed?
4) Er der interesse for fælles studietur for menighedsrådene?
Ad 4: Vedr. jubilæet:
- Drøftelse af forsk. forslag til kirkekoncerten; RJ arbejder videre med indhentning af tilbud
hhv. i uge 16 eller 18 og uge 35 eller 37, sådan at vi har en aftale på plads inden deadline for
kirkeblad.
- Vi mangler endnu forslag vedr. arrangement for børnefamilier. - Vi overvejer.
- Skrift/folder i anledning af jubilæet er endnu ikke på plads. IM ser på sagen.
- JL kontakter biskop og provst for aftale om liturg og prædikant ved festgudstjenesten.
- Vi forsøger at få en aftale m. trombone-spiller til festgudstjenesten.
Ad 5: Indlæg til næste kirkeblad, deadline 30. jan:
Præsentation af formanden (SL).
Omtale af jubilæet - herunder også koncert i maj (IM m.fl.)
Omtale af møde for menigheden (28. marts i Gråmose)
Fællesarrangementer i marts-april-maj, bl.a. Lutheraften i Grathe kirke palmesøndag (IM
m.fl.)
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Ad 6: Bilag til regnskabsinstruks forelagt og underskrevet. IM skaffer de manglende underskrifter
vedr. de ansatte.
Ad 7: Kommende arrangementer:
- Vi ønsker at fastholde arrangementer nævnt under dagsorden pkt. 6 + markedsgudstjeneste
i teltet ved Hauge Sø søndag den 2. juli.
- Mht. til kirkevandringen er den et fælles projekt, som indtil nu har fundet sted 2. pinsedag flertallet i MR ønsker at fortsætte med kirkevandringerne, men vi ønsker at flytte
tidspunktet.
- Høstgudstjenesten i Gråmose ønskes fastlagt til den 17. september kl. 10.30.

Ad 8: Engangsønsker til budget for 2018, forslag:
Anskaffelse af el-piano
Løvsuger
Udskiftning af karme og luger i tårnet (i henh. til kirkesynsrapporten).
Renovering af parkeringsplads (fældning af træer, rodfræsning, udskiftning af
hække, opfyldning og ral).
Midler til betaling af kirkegårdskonsulent vedr. omlægning på kirkegården
(plænebegravelser m.m.)
Vi indhenter overslag fra diverse håndværkere m.m. og laver en prioritering inden 1. marts.
Ad 9: Næste møde er fællesmødet i Vium den 24. januar, hvor der vil være mulighed for at kigge
på en evt. hastesag.
Ord. møde aftalt til torsdag den 23. februar kl. 19.00 hos Margit, Aalborgvej 8, Gråmose.
Ord. møde aftalt til onsdag den 22. marts kl. 19.00 hos Dorte, Haugevej 23, Hauge.
Ad 10: Intet.

Underskrifter:

