Thorning Sogn
Referat fra menighedsrådmøde
Afholdt onsdag den 17. juni 2020 kl. 18-21, Thorning Sognehus
Deltagere: Annie Pedersen (AP), Torben Pedersen (TP), Jørgen Andersen (JA), Ellen
Andersen (EA), Ketty Nielsen (KN), Jørgen Løvstad (JL), Lene Ahrenfeldt (LA), Kaj
Lauritsen (KL), Linda Lyngsøe (LL)

Dagsorden:
1. Orienteringstur på kirkegården og kirkeskoven (JA/KL)
Gåtur på kirkegårdens areal, for at se nuværende og fremtidige planer
2. Godkendelse af dagsorden (AP)
Godkendt
3. Godkendelse af referat og underskrifter (AP)
Godkendt og underskrevet
4. Nyt fra Præsten (JL)
Der afholdes igen gudstjenester i kirken. Der er pænt med søgning, men der er
nogle der stadig ikke deltager, formentlig af frygt for smitte. Der deltager 25-30
personer pr gang.
Aftensang starter igen i år, og foregår hver aften hele juli kl. 21.
JL søger at lave tættere samarbejde med skolen, for at koordinere skolens
kalender med kirkens, for at få et godt flow med konfirmander og
minikonfirmander, og de aktiviteter der sker.
5. Årligt møde med Herberget 20.5. (AP/JA)
Det blev aftalt at udgifterne dækkes med 20.000 kr. i indeværende år. Aftalen
revideres en gang årligt. Dette er en aftale til begge parters tilfredshed.
6. Orienteringsmøde evaluering, valgmøde 15.9. (plakater og annoncer + brød) AP
Omkring 25 deltog – heraf 10 fra eget menighedsråd. Der måtte gerne have
været flere. Vi havde besluttet at lade hvert enkelt medlem holde et kort oplæg,
om menighedsrådets opgaver og det at være med i arbejdet. Der var god snak
ved bordene, og det var en god aften. Men der påhviler et stort arbejde, op til
opstillingsmøde og valg.
Valgbestyrelsen skal holde møder fra august, og JL ønsker at deltage, for at være
med til at inspirere til at stille op. Der er snak om at lave en video til inspiration
til de sociale medier.
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7. Genautorisering af Fløs og andre adgange på DAP inden 26.6.20 - hvem skal (KN)
FLØS er lønsystemet for de ansatte, og der er årligt brug for genautorisering. Det
er for nuværende formanden, og det besluttes i menighedsrådet at fortsætte
med den opgavefordeling.
8. Korudvikling a) evt. ændring af kontonavn b) ny ide (LA)
a) Kontoen hedder i regnskabsføring undervisningsmaterialer. Drøftelse af hvad
der kan høre ind under konteringen.
b) Der er ikke basis for noget nyt lige nu, men i stedet fokuseres mere på de to
kor vi har, som fungerer rigtig godt. Spirekor” (2.-3. klasse), og “Børnekor” (4.
klasse og opefter). De to kor er begge udfordrede i disse tider efter corona,
og der er stadig restriktioner på 2 meters afstand når man synger. Men det
fungerer, og der er ros til opgaven.
9. Fælles arbejdsdag i Sognehuset? AP
Drøftelse om der er stemning for at lave en arbejdsdag, og for eksempel hjælpes
med at male, og lave lidt småting der mangler. Det er der opbakning til, og det
besluttes at gøre det onsdag d. 24. juni. Starter kl. 14, og der bliver mad.
10. Orientering fra:
Formand (træer på Skovvej med spindemider) (AP/JA)
Træer på Skovvej er hårdt angrebet af spindemider, og det er besluttet at fælde
dem.
Genforeningssten… en arbejdsgruppe har søgt midler til restaurering af stenen.
Der er forslag om at etablere et hul i hækken, for at gøre stenen mere synlig.
Formanden fremlagde det som en god idé, men mødte delte meninger. Et lille
flertal dog positivt stemt. Det vil binde området sammen med museet, og gøre
historien mere synlig. Men forslaget blev afslået, og man afventer skitse fra
borgerforening, og tager derefter stilling.
Kontaktperson (JA) Intet nyt
Kirkeværge (EA)
Sølvlysestager skal sættes på auktion. Næste auktion hos Bruun Rasmussen er i
september. EA undersøger hvad udgiften er, hvis stagerne ikke bliver solgt.
Derefter drøfter kirkeværge og formand næste trin, og der sendes mail til fælles
orientering og beslutning.
Kasserer (ref. fælles regnskabsfører) KN
KN har deltaget i fælles møde for menighedsråd i den tidligere Kjellerup
Kommune. Det er besluttet at finde en fælles regnskabsfører, og der er i
øjeblikket ved at blive indhentet tilbud. Når tilbudene er retur, tages der stilling
til hvem der vælges af tilbudsgiverne. Beslutning tages på et fælles møde i Ans, d.
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26. august 2020. Udover Ketty Nielsen deltager også Annie Pedersen og Jørgen
Andersen.
Sekretær (LL) Intet nyt
Præstegårdsudvalg - opfølgning på 1 års tjek (JA)
De fleste mangler på sognehuset efter 1 års tjek, er blevet udført. Dog laves
reparationer på undertag, i forhold til fugle der kan komme ind. Der er også
repareret en fugtplet – ikke skimmelsvamp. Der er rustpletter på vindueskarme,
og dette ønskes også udbedret.
Kirkegårdsudvalg (TP) Intet nyt
Aktivitetsudvalg (LL)
Samarbejde etableret med Røde Kors, som gerne vil understøtte lokale
aktiviteter i menighedsrådet, i forhold til at understøtte og styrke fællesskaber,
og i at samle erfaringer for grundlag omkring arbejdet for pårørende, med særligt
fokus på demensramte og deres pårørende, men også for sårbare og ensomme.
I samarbejde med Lene og Røde Kors, er der ved at blive lavet en aktivitetsrække
i september/oktober, over fire gange. Formålet er dels at få borgerne til at bruge
Sognehuset og for at skabe naturligt netværk, understøtte arbejdet vedr.
Demensvenlig By, Thorning.
Lene og Linda planlægger, og sender information til menighedsrådet.
Koncertudvalg (JA) Intet nyt, kører planmæssigt
13 Eventuelt og ny mødedato AP
Næste møde: onsdag d. 12. august 2020
Tidligere har været drøftet medlemskab af “Dansk kirke i udlandet”. Der er ikke
afsat penge i budgettet, men vi vælger at tage dem fra foredragsbudgettet, da der
i aftalen også indgår gratis foredrag. Så prøver vi det af, og ser om det er noget vi
skal bevare.
Kirkegårdsvandring 31. august

Referent, Linda Lyngsøe

