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Menighedsrådsmøde onsdag den 13. januar 2016 kl. 19.00
i præstegården
Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Underskrift af referat fra mødet den 11. nov. (ref. er vedh. som bilag)

3.

Meddelelser
Sognepræst
Formand
Andre

4.

Kommende menighedsrådsmøder og fællesmøder (JLs udkast vedhæftet)

5..

Behandling af provstiudvalgets bemærkning til revisionsprotokollat (vedh. som bilag)

6.

Engangsønsker til budget 2017 (engangsønsker for 2016 vedhæftet)

7.

Evaluering af 1. søndag i advent og julen.

8.

Opsamling fra sidste møde (overvejelserne om anskaffelse af bøger til diakoni m.m., se ref.
fra 11. nov.)

9.

Vedr. hjemmesiden
Grathe MRs ønsker til indhold, opsætning m.m?
Fotografering af menighedsrådet (til hjemmesiden).

10.

Kirkebladet:
Evaluering af det nye blad.
Manglende omdeling på Haugevej m.m. i december.
Indlæg til næste kirkeblad (deadline 30. januar).

11.

Kommende arrangementer:
Kyndelmissegudstjeneste.
Forårskoncert.
Menighedsmøde hvornår? (Sammen med opstillingsmøde? Hvem genopstiller?)
Forslag om spaghettigudstjeneste i Grathe kirke/Hauge forsamlingshus? (JL)
Kirkevandring 2. pinsedag - Ellen (Th. MR) har foreslået Vium-Lysgaard eller
omvendt, en strækning på under 4 km.
Høstgudstjeneste, hvor?
1. søndag i advent
Forslag om "Syng julen ind" i Grathe? (IM)

12.

Eventuelt - herunder fastsættelse af næste møde.
Hauge, den 7. januar 2016
Verner Pedersen / Inger Michelsen
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Referat (Inger):
Deltagere: alle
Overværende: Søs Lauritsen
Ad 1: Dagsorden godkendt.
Ad 2: Referat fra sidste møde underskrevet.
Ad 3: Meddelelser:
JL: Kjellerup Tidende bringer ikke længere gudstjenesteliste. Fremover skal vi betale for
optagelse. - MR drøftede kort problemet og er enige om, at vi endnu ikke kan undvære
annoncering af gudstjenesterne (de færreste i vores lille sogn tjekker hjemmesiden for at se,
hvornår der er kirkegang) - så MR vil gå ind for et samarbejde med sognene i den gamle
Kjellerup Kommune om en fælles annoncering af kirkegangen, hvis der er mulighed derfor.
JL og Søs: Den nye lille kalk til druesaft er anskaffet og taget i brug ved gudstjenesten 2.
juledag. Der er stor tilfredshed med nyanskaffelsen. Den er smukt og enkelt udført og
matcher den gamle perfekt. Den skal nu forsynes med kirkens navn og anskaffelsesår.
MS: Har kontaktet provstisekretæren for at spørge, om der skal indhentes tilladelse fra
provstiet forud for evt. fældning af træer på kirkens parkeringsplads. Vi afventer svar.
DK: Plan over gudstjenester frem til 3. juli foreligger. Der blev foretaget en enkelt ændring
efter forslag fra Søren Peter Villadsen (Højmesse i Grathe kl. 14 på 1. påskedag i stedet for
kl. 10.30 2. påskedag), ligesom vi gjorde opmærksom på, at vi ikke behøver en kl. 9-gudstj. i
Grathe den 8. maj, hvor der er to gange konfirmation i Thorning.
Ad 4: MR støtter sognepræstens forslag vedr. kommende menighedsrådsmøder:
2-3 fællesmøder årligt for pastoratets tre sogne (med mulighed for afholde en del af mødet
sognevis og derefter igen gå i plenum). Sognepræsten deltager derudover i 2 fulde møder pr.
sogn - i de resterende 4 møder vil han være til stede i en time pr. gang.
Ad 5: Provstiets godkendelsesbrev af 16. december 2015 ang. Årsregnskab for 2014 samt
tilhørende revisionsprotokollat blev forelagt og underskrevet på særskilt dokument til
indlæsning i regnskabsarkivet. Menighedsrådet havde ingen bemærkninger til provstiets
udtalelse vedr. revisionsprotokollatet.
Ad 6: Engangsønsker til budget 2017: Eftersom alle engangsønsker til budget for 2016 iflg. aftale
blev slettet for alle sognene i den gl. Kjellerup Kommune, fremsender vi vore ønsker igen,
nu blot for 2017. Engangsønkerne omfatter midler til:
1) udskiftning af hække rundt om gravstederne (arbejdet tænkes fordelt over 4 år),
2) kalkning af kirken forud for 100-årsdagen,
3) fejring af kirkens 100-årsdag,
4) udskiftning af lysholdere i kirkebænkene og
5) udskiftning af radiatorventiler i hele kirkerummet.
Inger fremsender skema over engangsønskerne til provstiet inden 1. marts.
Ad 7: Vedr. familiegudstjeneste og efterfølgende kirkekaffe i Hauge forsamlingshus 1. s. i advent:
Kirken var fuld, men der var ikke så mange deltagere i forsamlingshuset. Dette kan have
mange årsager, men måske kan invitationen/opfordringen til deltagelse gøres tydeligere,
ligesom konfirmander/minikonfirmander kunne være en mere aktiv del af gudstjenesten
(men det sidste er noget, sognepræsten bestemmer). MR vil gerne bevare traditionen, idet
den giver konfirmander/minikonfirmander og deres forældre mulighed for også at kende
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vores kirke (konfirmandindskrivning foregår i Thorning, familiegudstjenste 1. søndag i
advent hos os, gudstjeneste m. møde forud for konfirmationerne foregår i Vium).
Vedr. julen: Julegudstjenesten "i børnehøjde" kl. 11 i Thorning juleaftensdag var en succes.
Familierne tog glade imod de små gaver ved julegudstjenesterne ("ikoner" m. den hellige
familie, billeder fra Pixie-bøger m.m.). Der var messefald ved kl.-9-gudstjenesten hos os den
3. januar (men det var den 5. gudstjeneste i løbet af 14 dage).
Ad 8: Der er indkøbt et antal af bogen "Når gamle forældre dør - den undervurderede sorg" af
Steinar Ekvik. Bogen gives/tilbydes alle, der mister sin sidste forælder (ét eksemplar pr.
familie).
Taizé-salmebøger til brug ved stillegudstjenester m.m. er indkøbt.
Ad 9: Ønsker til den fælles hjemmeside:
1) JL: Forslag om fælles introduktion fra sognepræsten.
2) RJ: Forslag om et "galleri", sådan at billeder fra ældre begivenheder ikke forsvinder.
3) IM: Forslag om att styrke sammenhæng og genkendelighed ved at bruge bjælken med de
tre kirker fra kirkebladet som en bjælke på hjemmesiden også (lige nu skal man scrolle for at
se de forskellige kirker).
Fotografering af menighedsrådsmedlemmerne blev udsat til næste møde.
Ad 10: Kirkebladet:
- Alle gav udtryk for tilfredshed med det nye fælles kirkeblad.
- Vedr. den manglende uddeling på Haugevej i december: Vi enedes om at give Thorningspejderne endnu en chance. Hvis der fortsat er problemer ved næste omdeling, må aftalen
stoppe for Grathes vedkommende. Inger kontakter Kern Oddershede og meddeler ham vores
beslutning.
Indlæg til næste kirkeblad:
- Dorte skriver et indlæg og efterlyser kandidater til menighedsrådsvalget.
- Kort omtale af den nye kalk (Inger eller måske JL).
- Inger er tovholder for indlæg vedr. forårskoncerten.
- Kirkevandringen 2. pinsedag skal også omtales (men den er fælles for pastoratet).
- Inger: Kort opfordring til børnefalmilierne om at støtte op om børnesalmesang og
spaghettigudstjenester i pastoratets andre to sogne (se pkt. 11).
Ad 11: Vedr. kommende arrangementer:
- Kyndelmissegudstjenesten: Vi tager kaffe med. Inger skaffer småkager.
- Forårskoncert: TenSing 7 har sagt ja til at give koncert. - Vi afventer tidspunkt (skal
annonceres eller i hvert fald omtales i kirkebladet).
- Menighedsmøde: afholdes sammen med orienterings- og opstillingsmødet den 13.
september. (Inger har efter denne beslutning bestilt Hauge forsamlingshus). Vi efterlyser
allerede nu kandidater til til valget (se pkt. 10).
- Forslag om spaghettigudstjeneste i Grathe: Menighedsrådet har den holdning, at vi ikke
behøver at have ens tilbud i pastoratets tre kirker, og eftersom vi p.t. har forholdsvis få
børnefamilier i Grathe sogn, overlader vi gerne børnesalmesang og spaghettigudstjenesterne
til Vium og Thorning, hvor der er flest børnefamilier, og opfordrer vores menighed til at
benytte deres tilbud. Til gengæld håber vi, at menighederne i Vium og Thorning bakker op
om nogle af vore tiltag, fx kyndelmisse- og stillegudstjenester.
- Kirkevandring 2. pinsedag: Vi går ind for et forslag om en vandring mellem Vium og
Lysgaard.
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- Nyt tiltag: Gudstjeneste i markedsteltet ved Hauge Sø søndag den 10. juli. JL træffer
nærmere aftale med en repræsentant fra Hauge Ungdoms- og Gymnastik-Forening.
(Efterfølgende har vi modtaget ref. fra møde mellem JL og Anders Pedersen fra HUGF om
arrangementet).
- Høstgudstjeneste: Vi ønsker at afholde den som friluftsgudstjeneste i Gråmose den 18.
september. (Ruth har efterfølgende sikret sig, at vi kan være på sportspladsen).
- Familiegudstjenesten 1. søndag i advent, den 27. november. (Inger har bestilt
forsamlingshus).
- Forslag om en "Syng julen ind"-aften i Grathe blev godkendt og foreløbig fastsat til
tirsdag den 6. december.
Ad 12: Eventuelt:
- Tak til Jørgen Løvstad og fru Anette for husly og kaffe.
- Næste møde aftalt til onsdag den 9. marts hos Dorte Kristiansen, Haugevej 23, Hauge.

Underskrifter:

.

