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Menighedsrådet for Grathe Sogn - 24.04.2017

Menighedsrådsmøde mandag den 24. april 2017 kl. 18.00
hos Sten Langdahl, Kong Knaps Vej 20, Gråmose
Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat fra sidste møde.

2.

Meddelelser:
• Sognepræst
• Formand
• Andre

3.

Kvartalsrapport for første kvartal (modtaget på mail sammen med dagsorden).

4.

Vedr. jubilæet:
- Køreplan for 3. maj
- Køreplan for 25. maj

5.

Flagning.

6.

Indlæg til næste kirkeblad (dækker juni, juli og august, deadline 30. april).

7.

Eventuelt - herunder fastsættelse af kommende møder.

8.

Lukket punkt.
Gråmose, den 18. april 2017
Sten Langdahl

Referat: Inger
Mødedeltagere: Jørgen Løvstad (undtagen i pkt. 1, 3 og første halvdel af pkt. 4), Sten Langdahl,
Ruth Jespersen, Dorte Kristiansen, Margit Sørensen, Inger Michelsen.
Overværende: Søs Lauritsen
Ad 1: Dagsorden godkendt (intet til pkt. 8). Referat fra 29. marts underskrevet.
Ad 2: Meddelelser:
JL: Håndværkerne er færdige med reparation/omlægning af gulvet i hjørneværelset i
præsteboligen efter kvaler med uvelkomne husdyr (halsbåndsmus) under gulvet.
JL: Forbereder fødselsdag med musik/sangaften for alle interesserede i præstegårdshaven
den 17/8 kl. 19.
SL: Elektrikerarbejde i kirken igangsat (installation af kraft-stik i koret samt installation af
lysdæmpere).
SL: Kalkning af kirken igangsat. Vedr. skorstenen: I samråd med mureren er det besluttet at
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lade skorstenen være, som den er (Det vil være et ret omfattende arbejde at tage den ned;
dog vil mureren forsøge at isætte et net/gitter i skorstenen i forb. med kalkningen). Se
kirkesynsrapport fra 2015.
MS: Der er foretaget opfølgning vedr. udløbne legatgravsteder.
Søs: Har lakeret gulvet i kirken.
Søs: Maleren har malet radiatorrør (hængeparti efter udskiftning af radiatorerne i 2016).
RJ: Mus-samtale med kirkesanger er på plads. Inger skal huske at sende dagsorden og
referater til medarbejderne!
RJ og IM: har deltaget i DAP-kursus i Viborg. - Vi skal i gang med at bruge DAP-en til
arkivering.
Ad 3: Kvartalsrapport for 1. kvartal 2017 forelagt og godkendt.
Ad 4: Køreplan vedr. 3. maj (Cash i kirken):
Annoncering i Kj.T. i denne uge - plakater er uddelt - pressemeddelelse er foreløbig bragt i
Midtjyllands Avis.
Karsten Holm & band ankommer kl. 17.30 og vil gerne spise kl. 18.30. Sten og/eller Ruth
tager imod dem.
Margit og Sten sørger for forplejning til dem (varm ret + brød, vand, kaffe).
Vi har bedt Jonna trykke programmer.
Formanden byder velkommen.
Køreplan vedr. 25. maj (festgudstj. og kirkefrokost)
Sten kontakter stiftamtmand Torben Sørensen
Sten kontakter borgmester Steen Vindum
Inger kontakter tidligere sognepræst Tina Frank
Inger indrykker annonce i Kj.T. uge 18 og uge 19 - tilmelding til spisning senest 14/5 til
Ruth eller Inger.
Vedr. Kirken:
Nadvergudstjeneste - Søs låner evt. særkalke i Thorning
Biskoppen prædiker
Koret medvirker
Sangblad med salmer (JL vælger)
Vedr. Fors.huset:
JL træffer aftale med organist Steen Pedersen om medvirken i fors.huset.
Margit og Dorte træffer aftale vedr. mad og servering.
Alle: Sangblad til brug i forsamlingshuset (forslag er under overvejelse).
Velkomst v. Sten; toastmaster: Sten.
JL (kirkelig del) og Inger (historisk rids) leverer festtale (20 min.)
Endelig tidsplan fastlægges på næste møde.
Ad 5: Vedr. flagning
Der er indtil dato flaget på alle officielle flagdage + ved alle kirkelige handlinger.
Det er besluttet forsøgsvis fremover også at flage, hver gang der er gudstjeneste i kirken.
Evaluering af forsøgsperioden i efteråret.
Ad 6: Indlæg til næste kirkeblad:
- Om menighedsmødet i Gråmose
- Markedsgudstjeneste 2/7 kl. 9.30.
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- Høstgudstjeneste i Gråmose 17/9 kl. 10.30.
- Forhåndsomtale af Sigurd Barret-arr. for børnefamilier den 4/10.
Ad 7: Eventuelt:
JL: Forslag om besøg på retræte-sted i forb. med fælles studietur for menighedsrødder. - Vi
er positive.
RJ og IM: har hørt om "dåbskluden" - en strikket hvid serviet med dåbssymboler, som
bruges til at tørre barnets isse med efter dåben, og som familien efterfølgende får med hjem
til minde om dagen. Vi overvejer, om idéen kan bruges hos os.
- Næste møde tirsdag den 16. maj kl. 18.00 hos Inger.
- Sidste møde før sommerferien aftalt til onsdag den 14. juni kl. 18.00 hos Margit.

Underskrifter:

