Thorning Sogn
Referat fra Menighedsrådsmøde
Afholdt mandag den 18. maj 2020 kl. 19, Thorning Sognehus
Deltagere: Annie Pedersen (AP), Torben Pedersen (TP), Jørgen Andersen (JA), Ellen
Andersen (EA), Ketty Nielsen (KN), Jørgen Løvstad (JL), Kaj Lauritsen (KL), Linda Lyngsøe (LL)
Afbud: Lene Tind Ahrenfeldt (LA)
1. Godkendelse af dagsorden AP
Godkendt
2. Godkendelse af referat og underskrifter AP
Godkendt og underskrevet
3. Kvartalsrapport gennemgås (PU se. 31.5.) BA/ KN
Kvartalsrapporten gennemgået af Britta Ankersen fra revisionsfirmaet Velas.
Drøftelse af forbruget af el/varme mellem sognehuset og herberget. Herberget ønsker
opsætning af bi-måler – dette drøftes på senere møde.
Huslejekontering vedr. herberg drøftet, og vil fremover konteres sammen med
4. Foreløbig budget 2021 (PU se.15.6.) BA/KN
Gennemgået grundigt jævnfør bilag.
Drøftet og reguleret med sigte frem til 2022 og 2023
5. Besigtigelses-tur på kirkegården EA/ KL
Udsættes til mødet i juni
6. Nyt fra Præsten JL
- Gennemgang af de højaktuelle retningslinjer ift genåbning af folkekirken, i
forbindelse med coronavirus, og de udfordringer det har givet.
Det er menighedsrådet der afgør, hvornår og hvor meget der genåbnes.
- Nyt tiltag gennem coronatiden: Ord og toner til natten. Tanker fra præsten, og lidt
sang, som er klippet sammen og deles på hjemmeside og på Facebook.
- JL har undersøgt en del i forhold til problematik generelt om skimmelsvamp i
præstegårde. Det bør håndhæves mere, at beslutningen skal effektueres af
provstiet frem for at de respektive menighedsråd.
7. Dansk kirke i udlandet EA
Opfordring fra Stiftsudvalget, at man melder sig ind i ”Dansk kirke i udlandet”
Kontingentet vil være 1500 kr. For beløbet får man mulighed for foredrag og
sammenslutning med andre sogne i ind- og udland. Muligheden drøftet – besluttes
senere.
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8. Årligt møde med Herberget 20.5. AP/JA
Der fremlægges forventet driftsudgifter for menighedsrådet. For menighedsrådet og
provstiet, er det afgørende at det er udgiftsneutralt. Der er møde onsdag d. 20. maj,
med fire medlemmer fra MR og fire fra herberget, for at finde en fælles løsning.
Fra menighedsrådet deltager Torben Pedersen, Ketty Nielsen, Jørgen Andersen og
Annie Pedersen.

9. Orienteringsmøde 9.6. (emne til debatoplæg) AP
Til orienteringsmødet skal vi hver især fortælle lidt om hvorfor vi har valgt at gå ind i
arbejdet i MR, og samtidig hvad man hver især får af ”afkast” ud af at deltage.
Derudover et oplæg til inspiration – emneforslag omkring den generelle
samfundstendens der er stigende, at man søger mere og mere imod fællesskabet og
det åndelige. At det ikke længere er så tabubelagt og ”farligt”, at bekende at man i
forskellig form er troende, også selvom man så søger det andre ”rum” end direkte
kirken. At give plads til forskelligheden, og gøre vores menighed endnu mere rummelig.

10. Flexjobber har spurgt om vi kan bruge hende. JA
Besluttes enstemmigt i MR, at vi desværre må takke nej, set i lyset af vores økonomi.

11. Medarbejdere der får mulighed for flere timer, skal forespørge MR inden. JA
I coronatiden har der selvsagt ikke været brugt de sædvanlige arbejdstimer i kirken og
diverse kor. Det er i stedet lokalt besluttet at bruge timerne på digitale gudstjenester
og fællessang formidlet på hjemmesiden og Facebook. Desværre gav det
misforståelser, som nu er på plads. Fremover skal det særligt huskes, at Vium og Grathe
Sogne også er informeret – dette blev desværre glemt i den aktuelle sag.

12. Orientering fra:
Formand AP Ketty Nielsen deltager i fællesmøde mellem
provstiet og MR i gl. Kjellerup Kommune i Ans, d. 25. maj.
Mødet omhandler ansættelse af fælles regnskabsfører.
Kontaktperson JA Intet nyt
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Kirkeværge EA Sedler op vedr. corona og ”tak for hensyn”
på kirkegårdspladsen.
Tilbud indhentet vedr. kalkning af kirken: 32.125 kr., som
vi takker ja til og igangsætter arbejdet.
Nye salmebøger er klar til gudstjeneste til pinsen.
Kasserer KN Intet nyt
Sekretær LL Intet nyt
Præstegårdsudvalg JA Årssyn på sognehus. Der er for
stort mellemrum mellem tag og undertag, og fuglene kan
flyve op under taget. MR har betalt for det, og forventer
at fejlen udbedres.
Kirkegårdsudvalg TP Intet nyt
Aktivitetsudvalg LL Møde d. 28. maj, blandt andet med
planlægning af orienteringsmøde d. 09.06.20, og
friluftsgudstjeneste d. 14.06.20
Koncertudvalg JA Snak om dato for julekoncert med
Vinkelkoret.

13.Eventuelt og ny mødedato AP
- ”Kirke til Kirke”. EA hænger plakat op
- Friluftsgudstjeneste foreslås afholdt udenfor Sognehuset
- Mødedato MR d. 17. juni kl. 18.

Referent, Linda Lyngsøe

