Menighedsrådsmøde onsdag den 6. april 2016 kl. 19
i konfirmandstuen
REFERAT
Til stede: EA, AMM, KL, EL, JL, JA, CP & PA

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.

EL: Godkendt

2. Godkendelse af referat og underskrift

EL: Godkendt

3. Orientering fra:
Formand.
(Bl.a. info Den Digitale Arbejdsplads)
EL:
Poul Erik Knudsen indsættes som provst den 21. Maj 2016. Det foregår i
Domkirken i Viborg Kl. 10.00
Vedr. Valg: Der er nu mulighed for at valgperioden kan blive på 2 år i stedet
for 4 år. EL undersøger hvilke muligheder vi har her.
Kirkeværge.

AM: Intet Nyt.

Kontaktperson.
JA:
JA har haft MUS samtale med Britta, som herefter også vil fungere som organist
I Vium.
Der har været afholdt ERFA møde for kontaktpersoner i Hinge hvor JA deltog.
Næste møde afholdes i Thorning.
Der er afholdt møde med Jonna om det fremtidige arbejde som præstesekretær.
Der er sagt farvel og tak for samarbejdet til kirkesanger Tove Moody ved hendes
sidste arbejdsdag på Bakkegården.
Kasserer.
Jonna har deltaget i de kurser vi har aftalt.

CP:

Sekretær: Intet Nyt.

PA

Præstegårdsudvalg:
Der er plantet 8 stk. nye bøgetræer i præstegårdshaven. Flethegnet over mod
Hallen er nu genetableret. Oprydning i præstegårdsskoven er godt i gang og Lars
Lund har ved udgangen af april måned opskåret og fjernet ca. 40 m3 træ.
Resten af det aftalte vil blive udført efter løvfald i år.

Aktivitetsudvalg:
Kirkevandring 2. pinsedag den 16. maj kl. 9. Vi starter med en kort andagt ved
JL. Derefter køres der med bus ud til enden af Bødkærsmindevej hvor
vandringen starter mod Karup kirke.
Koncertudvalg:
Der afholdes Forårskoncert 10. Maj 2016,- der kommer annonce herom i
avisen og på opslag i byen.
Kirkegårdsudvalg. :
Kirken er nu algebehandlet. Lågerne på kirkegården bliver sandblæst & malet i
den nærmeste fremtid. PA kontakter Thorning Maler & Byg for færdiggørelse af
maler entreprise (maling af døre på maskinhus). AM undersøger pris og regler
muligheden for en beskyttelsesplade til bagside af altertavlen.

4. Information fra præsten
JL.:
Det ser ud til, at der starter dagplejesalmesang efter sommerferien. Nina - initiativtageren spørger, om der
må komme nogen med udenpastorats? Man kunne måske sige, at det måtte der første halveår til
inpsiration -ellers må de lave ldet lokalt eller betale pr. sæson - evt. fra deres menighedsrådskasse.
Supplering med deltager udefra til fuldt hold er o.k.
Orientering om konfirmationsturene til Ravnholt hytten. Nogle tanker om konfirmationsforberedelsen
næste år. Tiltaget var en succes, - JL gentager det næste år med små forbedringer.
Jeg har talt med museumsfolkene, om vi skulle afholde et fælles event før sommerferien i anledning af det
nye tag og lamper rundt i gården.: Vi laver en eller anden form for festivitas i den
forbindelse,- aktivitetsudvalget laver et program i samarbejde med museet.
Gospellørdag i efteråret i Thorning kirke - før opstart af gospelkoret i Vium. Alle var enige om at
det var en god ide. JL kommer med input senere.
Opvarmning af kommende menighedsrådsmedlemmer: Der sættes ind i alle sammenhænge.
Jl vil gøre reklame for menighedsrådsarbejdet hos konfirmandforældrene.
Er det muligt at lægge Menighedsrådsvideoen ud på Thorning Portalen?: EL undersøger om det er
muligt at lægge videoen på hjemmesiden. EL er tovholder på Facebook
Min holdning til fælles præstesekretær: JL ønsker at beholde Jonna som fast sekretær 7
timer hver tirsdag.
Jeg foreslår, at der til udvalgte gudstjenester i løbet af året kan være mulighed for, at vi brugere læsere fra
menigheden: det kunne være konfirmander, deres forældre og øvrige, som synes, de vil bidrage til
gudstjenesten.: Flertal for at JL arbejder videre med ideen.
5. Evaluering af spaghettigudstjenester og møde for menigheden
Præstens forslag er, at der kommer 3 af slagsen i efteråret og 3 i foråret: september, oktober, november og
januar, februar, marts - og altid på hverdage - den hverdag., hvor vi er i mindst konkurrence med bynes
øvrige foreningsliv. Start kl 17.00 i kirken med efterfølgende spisning.: Der var enighed kun at
holde 2 spaghettigudstjenester om foråret og 2 om efteråret. Spisningen kunne,
i stedet for spaghetti, også være andre ting for eksempel grill eller lignede.
Der er afholdt møde med menigheden hvor EL & CP gav en bred orientering
om året der er gået samt de tiltag vi er i gang med. Pænt fremmøde, ca. 45
deltog. Valgvideoen blev vist samt de første tegninger til det nye Sognehus. Der
blev foreslået at der skulle holdes en gudstjeneste for udlændige i vores sogn.

6. Udflugt for Thorning og Grathe menighedsråd
JA & PA
Det bliver den 26. Maj 2016 hvor vi kører ud og ser min. 2 forholdsvis
nybyggede sognehuse og derefter spiser aftensmad sammen. Det er i fællesskab
med Grathe og vi ser gerne partnere, mænd, koner etc. deltager. Bussen kører
fra kirkepladsen i Thorning kl. 15.00 & vi forventer at være tilbage ca. 21.30
7. Ansættelse af kirkesanger
JA:
Der er ansat 2 nye kirkesangere. Det er Sidse Tind Ahrenfeldt, Kjellerup og
Helle Skovkjær, Bjerringbro. De ønskes velkommen i Thorning kirke og vi
glæder os til samarbejdet.
8. Opsættelse af dyrehegn ved kirkegården
JA:
Der har været et tiltagende ”besøg” af rådyr på kirkegården, hvilket medfører
at vi opsætter hegn for at hindre adgangen af disse dyr. Udgiften til nye
blomster afholdes af menighedsrådet.
9. Fælles menighedsmøde 27. april i Vium
Punkter til dagsorden:
Se vedlagte bilag.

JL

10. Kirkeblad/hjemmeside
JL/EA
Sidste nyt :Der er deadline for næste udgave 30. april 2016

11. Sognehus

CP/PA/EL
Sidste nyt : Der er afholdt møde med provsten og provstiudvalget, hvor tingene
blev gennemgået og vi kan forvente en bevilling på ca. 5 millioner kr. til det
nye hus , så fortsætter nu med processen med inspiration og søgning af ekstra
midler til formålet.

12. Eventuelt og næste møde :
Vi har fået afslag på forespørgslen om regulering af råger i
præstegårdsskoven.
20. April holder byggeudvalget møde kl. 17.00
27. april 2016 er der fællesmøde i Vium.
17. Maj 2016 er næste menighedsrådsmøde, kl. 18.30 i
konfimandstuen. Kl orienterer før mødet om årets tiltag på kirkegården.

