Menighedsrådsmøde onsdag den 12. oktober 2016
kl. 19.00 i konfirmandstuen
REFERAT
Til Stede:

AMM, EA, JA, EL, CP, KL, JL & PA

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt

EL:

2. Godkendelse af referat og underskrift
Godkendt

EL:

3. Orientering fra:
Formand.
(Bl.a. info Den Digitale Arbejdsplads)
EL:
Lars Mordhorst, - præst for specialkonfirmanderne, har anmodet om en
Rampe til kørestolsbrugerne fra specialkonfirmander. Dette er indfriet.
Der er kommet en rykker for bygningssynsrapporterne. Disse er ifølge
AMM indsendt rettidigt.
Der er kommet en opfordring til at lave kollekt til fordel for Hospice
Danmark. Dette overvejes og besluttes af det nye råd.
Vi skal have lavet energimærkning på bygningerne. PA tager action.
Vi har modtaget Idekatalog der omhandler ”Landsbykirken som et aktiv”
PA har kataloget og der henvises til en PDF – udgave:
www.kirkefondet.dk /fileadmin /filer / Billeder/ Udgivelser/Idekatalogwebversion.pdf
Kirkeværge.
AM:
De nye lysholdere til kirkebænkene skal modificeres: AMM taler med
Gørtleren om processen.
Kontaktperson.
JA:
Der har været afholdt ERFA møde den 3/10 med 17 deltagere. HR
Gruppen fik input med hjem til planlægning af fremtiden.
Kasserer.
Se pkt. 6

CP:

Sekretær.
Intet Nyt

PA:

Præstegårdsudvalg:
PA holder møde med Bent Gødvad den 13. oktober om hvilke opgaver der skal
udføres ved og omkring præstegården.

Aktivitetsudvalg
Der er kirkekaffe efter Allehelgensgudstjenesten 06. November kl.10.30.
Der afholdes Allehelgensmøde fælles med Grathe & Vium 08. November
Kl. 19.30 i Thorning Forsamlingshus. Bente & Jøren Lysgard holder foredrag
overemnet: ” At miste- og komme videre i livet”.
Der er Spaghettigudstjeneste 17. november kl. 17.00
Koncertudvalg
Julekoncerten afholdes 13. december kl. 19.30 med efterfølgende samvær
i Forsamlingshuset. Ellen Dahlberg & Trine Opsahl kommer med
musikfortællingen ” Juleroserne” og Thorningkoret underholder med nogle
numre efterfølgende
Kirkegårdsudvalg. :
Intet nyt.
4. Godkendelse af endelig budget 2017
CP:
Udleveret, gennemgået hovedpunkter og godkendt.
5. Godkendelse af revisionsprotokollat
Godkendt og underskrevet

CP:

6. Gennemgang af regnskab 3. kvartal 2016
Godkendt

CP:

7. Information fra præsten
JL.:
JL kontakter Laila Simonsen for at aftale syning af ny skjorte til brugen af de
nye messehagler.
Spaghettigudstjenesten evalueredes og flyttes måske tilbage til Søndage?
” Lyserød Lørdag” var en succes, men det vil være hensigtsmæssigt atplacere
gudstjenesten først på dagen.
Der afholdes engelsksproget gudstjeneste 14/12 2016 Kl. 19.00
JL vil gerne fortsætte med ” Skriv selv Din historie” hvis der er opbakn.
JL vil gerne bruge nyere bønner i gudstjenesten, som eks. er skrevet af :Malene
& Jørgen Demant , Christiane Gammeltoft – Hansen, Jesper Hyldahl , Tine
Illum, Bo Hakon Jørgensen. Kirsten Jørgensen og Elof Westergaard. Dette skal
godkendes af Biskoppen og MR, hvilket vi gør.
8. Menighedsrådsvalg 2016
Valgudvalget:
Samtlige Kandidater, Suppleanter & Stillere er godkendt og valget er derfor
aflyst.
9. Kirkeblad/hjemmeside
JL/EA
Der er deadline til næste nummer 01.11.2016
PA har et ”farvel & tak” indlæg med.

10. Sognehus

CP/PA/EL:
Arkitekten har udarbejdet et nyt forslag til indretning af Herbergs delen. Vi
tilslutter os dette og udbeder en endelig pris på byggeriet.

11. Ansættelse af ny præst i Hinge-Vinderslev-Thorning-

JA:
Grathe-Vium sogne:
Vi kan med glæde konstatere at de beslutningsdygtige menighedsråd
enstemmigt har peget på den nye præst Mikael Holst Kongensholm som i et
stykke tid har fungeret som vikar i Levring kirke. Vi byder velkommen og ser
frem til et godt samarbejde med Mikael Holst Kongensholm.

12. Evaluering af opstart af børnekor efterår 2016

JA:

Børnekoret er nu i gang. Der var 12 sangere til første session.

13. Eventuelt og næste møde:

Næste & sidste ordinære møde for det nuværende råd holdes hos Eivind Lihn,
den 09.11.2016 kl. 19.00.

