Dagsorden og referat af Menighedsrådsmøde
Onsdag den 15. aug. 2018 kl. 18.00 på Bakkegården
Deltagere: Annie Pedersen, Jørgen Andersen, Henrik Birkjær, Eivind Lihn, Ellen Andersen, Jørgen
Løvstad, Kaj Lauritsen. Afbud fra Anne Marie Noes Møller.
1. Gennemgang af kvartalsrapport 1.1.18-30.6.18 ved Britta Ankersen, LMO.
Regnskabet viste underskud pga. bygning af Sognehus. Byggeriet finansieres løbende af
provstiet. Der søges i 5% midlerne til præstens genhusning.
2. Godkendelse af dagsorden. AP
Dagsordenen blev godkendt.
Godkendelse af referat og underskrift heraf fra sidste møde den 13. juni 2018. AP
Referatet blev godkendt og underskrevet.
3. Status på regnskabsføring. EL
LMO vil fortsat blive brugt til regnskabsfører.
4. Status på Sognehus. EL
Møde med arkitekt, bygherre og nedriver og FHHT afholdt 15. aug. 2018.
Blichersvej 31 skal være tømt 2. sep. FHHTs inventar opbevares på Ravnsborg. Hjælpere?
Nedrivning påbegyndes 3. sep. kl. 7.00
Byggevand kobles på kirkens vandhane ved kirkens østgavl.
Museet informeres af arkitekten.
Huset skal være væk 19. sep. kl. 8.00
Det nye hus med herberg forventes opført og lukket inden jul.
Trods vigende besøgstal i herberget fastholdes byggeriet af herberget.
Ved fremtidigt brug af herberget tænkes alternativt.
5. Status på præstebolig. JA
Provstiet har været behjælpeligt med drejebog for bygning af ny præstebolig.
Nedrivningstilladelse fra Silkeborg Kommune er på plads med hjælp fra Ans Arkitekterne.
Frist for tilbud på nedrivning sen. 20.aug. Hensigtsmæssigt at inddrage lokale.
Tilbud på bygning af ny præstebolig fra A2 Arkitekterne i Holstebro, Fjelsø Mejeri og Ans
Arkitekterne. Tilbudsmøde 23. aug.
6. Brev fra Gregers Thomsen om forespørgsel om rapporten fra Jysk Teknologisk Institut er
offentlig tilgængelig, samt om hvor Løvstad er bosat midlertidigt. AP
AP svarer GT. Alle har aktindsigt. Genhusning af præsten sker i Silkeborg.
Der vil være midlertidigt præstekontor i Graverhuset. Præsten vil være i sognet, som han
plejer og vil altid kunne kontaktes via telefon.

7. Nyt fra præsten. JL
Deltagelse i Aftensang i kirken i juli har været svingende. Gode aftener. Nytænkes i 2019.
Inventar og møbler i præsteboligen er renset for skimmelsvamp og flyttet. Inventar og
bøger i præstekontoret renses og flyttes i konfirmandstue og depot. MR hjælper.
Der tænkes opbevaring for MRs ejendele.
Præsten er på kursus 1. uge i september.
8. Orienteringsvalgmøde tirsdag den 18. sep. Valgbestyrelse: AP, JA og HB
Valg for 2 år. Mødet afholdes i Thorning Forsamlingshus. Store sal.
3 rådsmedlemmer har valgt at holde. Der forberedes forslag til liste med kandidater til
mødet. Samarbejde om annonce med Vium om valget.
9. Orientering om lejekontrakt med FHHT. (EA har bilag med) EA
Forslag til lejekontrakt mellem Thorning Menighedsråd og FHHT er udarbejdet af
Advokat Kurt Jensen. Den uddeltes sammen med referater fra forberedende møder i
udvalget og FHHT. På næste møde.
10. Orientering fra:
Formand AP:
Kirkegårdsvandring ved Bording Kirke 22. aug. Graverne og JA deltager.
Tilbud fra Folkekirkens lederuddannelse til kontaktperson. JA deltager.
Tilbud om deltagelse i Stiftsrejse til Libanon.
Konference om ”Unge og Kirke” i Viborg stift 31. okt. EA deltager.
Kontaktperson JA:
Der er indkommet 2 ansøgninger til den ledige organiststilling. Prøvespil i uge 35.
Kirkeværge HB:
Rapporten fra provstesyn den 12. april blev gennemgået. Synsudsatte opgaver i 2018
iværksættes. HB og KL. Alm. syn i 2019.
Kasserer EL:
Budgetsamråd 29.8. i Gl. Kjellerup Kommune. Visioner drøftes. AP og EL.
Sekretær EA:
Kirkebladet nr. 4 er delt ud medio august.
Præstegårdsudvalg JA:
Udvalget har arbejdet godt og målrettet om opgaverne og fortjener ros.
Kirke- og Kirkegårdsudvalg EA:
Skrivelse om sikring af gravsten inden 5 mdr.

KL kontakter stenhugger for pris. Gravstedsejere kontaktes.
Sokkelsten fjernes i lapidariet.
Aktivitetsudvalg EA:
Besøg af Marianne Houmøller-Jørgensen 17. juli for interview om ”Kirken i
sommerlandet. Samtale med JL om kirken og EA om Hærvejs/Pilgrimsherberget.
Kommende arrangementer: Sensommermøde 23. sep. med Iben Krogsdal i kirke og
forsamlingshus. Samarbejde med Thorning Foredragsforening. Plakat: Th. F.
Annonce: EA. MR står for det praktiske i år.
Alle Helgens møde 4. nov. kl. 11.45 i Thorning Forsamlingshus med Anette Kortegaard,
der fortæller om ”Død, sorg og tab”.
Aktivitetsudvalgsmøde torsdag den 27. sep. kl. 10.00.
Koncertudvalg EA:
Rytmisk gudstjeneste i Grathe Kirke 25. sep. kl. 19.00 med Ten Sing 7, Kjellerup.
Julekoncert og Lucia 11. dec. kl. 19.00 med Viborg Kammerkor, som også underholder
ved efterfølgende kaffebord i Thorning Forsamlingshus.
Næste møde bliver torsdag den 13. september kl. 19.00 i Konfirmandstuen.
Eventuelt:
Åbent hus i ”Det gule hus”. Samarbejde med FHHT om afsked med huset.
Annonce: EA. Traktement med grillpølser, pizza, kaffe, kage: FHHT. Øl og vand: MR.
Hjælpere?
Tirsdagssang på Bakkegården, arrangeret af Brugerrådet og Menighedsrådet,
er både for Bakkegårdens beboere og folk udefra, som mødes i et hyggeligt samvær med
sang og musik ved forskellige pianister. Der er 6 frivillige damer, som på skift laver kaffe.
Sidste tirsdag i måneden er der gudstjeneste med præst og organist.
Brochure om Kirkens børnekor.
Sidse og Lene Ahrenfeldt har lavet en korbrochure med opfordring til at være med i
koret.
Anette Løvstad takker for buket fra MR.
Ref. EA

