Referat og dagsorden fra menighedsrådsmøde, Thorning MR
onsdag den 9.oktober 2019 kl. 18.30 i Sognehuset
Mødedeltagere: Ellen Andersen, Annie Pedersen, Torben Pedersen,Vibeke Pedersen,
Jørgen Løvstad, Ketty Nielsen, Jørgen Andersen
1. Godkendelse af dagsorden AP
2. Godkendelse af referater og underskrifter AP
3. Gennemgang og godkendelse af kvartalsregnskab 1/1-30/6 2019 VP Godkendt.
Der er ikke noget uforudset. Store udgiftsposter er sognehus, lønninger og
præstegård, hvilket er forventelig. Vi inviterer Britta fra LMO til at være med
ved gennemgang af næste kvartalsregnskab.
4. Godkendelse af revisionsprotokollat 2018 + bilag VP: Godkendt uden
bemærkninger.
5. Købekort og kopieringer VP: Kopi af sygesikringskort afleveres af Vibeke til
Nordea til brug for oprettelse af købekort
6. Status på præsteboligen VP: Rejsegilde fredag den 4.10. Byggeriet går
planmæssigt og efter tidsplanen. Der arbejdes i øjeblikket på at få lagt tag på.

7. Nyt fra præsten JL: JL har 1.10. deltaget i møde med præsteforeningens boligog arbejdsudvalg i Middelfart omkring følger af skimmelsvamp i
præstegårde. Præsteforeningen er lydhør.
Til overvejelse skal vi skifte fra liturgi B til C ? Trosbekendelsen vil blive
sunget og salme 123 vers 7 vil udgå
Sensommermøde 22.9. Stort fremmøde med omkring 130 deltagere
Pilgrimsvandring 6.10 : 5 deltagere, der blev gået en tur på 23,5 km. JL skal
til møde i provstiudvalg 7.11. Han medbringer forslag om pilgrimsvandring i
Thorning på 10-12 km, til efteråret 2020.
Gudstjeneste fredag den 4.10. om aftenen i forbindelse med Lyserød lørdag.
Godt fremmøde med 41 deltagere En rigtig god aftenstemning. Enighed om, at
det er et vigtigt arrangement for os som kirke at være med i.
Jagtgudstjeneste lørdag 12.10. Der er 26-27 deltagere tilmeldt jagten.
Spejderne laver mad til 55 personer.
JL: Vedr. arrangement med Oase Højskolen. Der er forslag om at det
indsamlede skal gå til at invitere enlige forældre med børn til spisning i
Sognehuset. Der var I MR tilslutning til forslaget.

Der er babysalmesang 8 uger om året og noget tilsvarende for dagplejerne.
Deltagerne har efterlyst arrangementer, hvor mødre på barsel og andre
hjemmegående kan mødes med ældre mødre, ”bedstemødre” der har høstet
livserfaring. Det kunne være hver 14. dag. Der var bred enighed i rådet om, at
ideen er god, og at første skridt må være i kirkebladet, at efterlyse frivillige til at stå
for arrangementerne.
8. Sognehuset – meget er blevet gjort, er der flere mangler – skiltet med Sognehuset
+bilag fra JL, aut. Dørlukke TP, dør der binder TP AP:
Leif, tømrer har sat dørskilte og nummer op på huset+ bladriste på tagrender
TP og JA sætter flagstænger op udenfor. TP laver to trækiler til hoveddør.
Der er skiftet til B nøgle til Jonnas dør, så der er adgang til at tage kopier. TP
og JL sørger for at få pavillon på kirkeloftet.TP refererede fra brandtilsyn:
Der skal C0 2 slukker i garderobe, brandtæppe i køkken + skilt op med max
150 personer i sognehuset. Der skal foretages brandtilsyn hverandet år . JL´s
forslag til skilt ved Sognehus/herberg blev godkendt med en enkelt ændring:
Der skal stå ”Sognehuset” øverst. Skiltet udsættes til maj 2020. EA kom med
forslag til en stor sten, hvor der indhugges og påmales ”Sognehuset.”
forslaget indtil videre sat i bero.
9. Forslag om ekstra nøgle til tekniker eks. Claus AP: to ekstra c-nøgler: TP
bestiller hos arkitekt. En til tekniker + en til nøgleboks.

10.Referat fra samarbejdsmødet med Herberget + bilag fra VP AP/VP/JA: referat
(bilag) gennemgået. MR indbydes til Herbergets afslutning 22.10. kl. 19.00.
11.Samarbejdsaftalen med Forsamlingshuset (bilag) AP: Aftalen blev underskrevet
af formand og næstformand. Forsamlingshuset sætter samarbejdsaftalen i
Blikfang.
12. Møde med Menigheden – hvornår og evt. indhold AP: Planlægges til søndag den
16. februar 2020 efter gudstjeneste. Forslag: At lægge det sammen med Åbent
hus i Præstegård. Tilmelding til spisning. Nærmere planlægning på møde i
aktivitetsudvalg 30.10.
13. Orientering fra:
Formand AP: AP orienterede om arrangement under ”Kirke til Kirke” med
spedalskhedsmissionen 5.11. i Herning: EA: 29.4.2020: ”Kirke til Kirke” holder
møde her i sognehuset for bestyrelsen og repræsentanter fra menighedsrådene i
Ikast-Brande Provsti.
Kontaktperson JA: Der er 2.10. afholdt erfamøde møde for kontaktpersoner i
Ikast-Brande provsti med deltagelse fra provstiet. Der blev drøftet fælles revisor
og regnskabsfører for menighedsrådene i Gl. Kjellerup kommune. Der var
tilslutning i MR til at arbejde videre med det. På mødet blev endvidere foreslået
kirkevandring i Thorning efteråret 2020.

Kirkeværge EA: Tømrer har kigget på vindue, der manglede at blive lavet
derudover mangles bænke. TP kontakter Jens Peter Christensen, Ungstrup og
viser ham det træ, han forestiller sig, der skal bruges og får ham til at se på om
stellet skal males. Kaj har ønske om at det store kastanjetræ ved kapellet skal
fældes, det er sygt. TP tager sig af opgaven.
Kasserer –+referat fra budgetsamråd fra VP: Britta, LMO har oplyst, at vi har fået
100.000 kr. mere til vores budgetønsker. Hun har foreslået, at vi lader det
endelige budget gå i underskud med 80.000 kr. og fordeler alle 250.000 kr. i det
foreløbige budget.
Referat fra budgetsamråd: Thorning MR får fortsat 16,6 af ligningen selvom vi
kun er berettiget til 16,4. Der blev lagt op til at gå sammen om så mange udgifter
som muligt. Brugte pc’er skal til pc genbrugscentre af spare- og miljømæssige
hensyn. Der var snak om byggerier rundt omkring (Thorning er godt med her).
Økonomien er fortsat stram for alle menighedsråd. Tidligere HR Kirsten Lund
er holdt. Sammenslutning af Menighedsråd kan kontaktes ved behov for HR
hjælp, kontor i Sabro.
Sekretær KN
Præstegårdsudvalg VP: Der holdes møde i præstegårdsudvalget om fremtidige
opgaver.
Kirkegårdsudvalg TP
Aktivitetsudvalg KN: Næste møde i udvalget 30.10. kl. 16.30. Kommende
aktiviteter:
Filmaften 21.10. Annonce i Kj. Tidende: Ketty. Opslag relevante steder: Ketty
spørger Lene. Ketty og Vibeke laver kaffe
Udvidet Kirkekaffe 20.10: Skilt ved vejen: Ketty spørger Lene. Annie og Ellen
laver kaffe. Ellen sørger for brød.
Udstilling af salmetæpper 27.10 i Sognehuset. Starter med gudstjeneste kl. 14.00
Herefter spiller Lene til fællessang i Sognehuset. Ellen og Ketty laver kaffe. Ellen
og sypigerne sørger for brød.
Lørdag den 9.11 Sorgens Værksted: Jørgen Løvstad og Jeanette Munksbøl står
for dagen. Ketty spørger Grathe Menighedsråd om praktisk hjælp.
Arrangementet tages op igen på møde i aktivitetsudvalget 30.10.
Koncertudvalg KN
14 Eventuelt og ny mødedato AP: Ny mødedato tirs den 5.11. kl. 16.30-18.30.
/ref KN

