Referat
Menighedsrådsmøde onsdag den 15. juni 2016 kl. 19.00
hos Claus Poulsen, Højgårdsvej 24, Thorning.
Deltagere: Eivind Lihn(EL), Jørgen Andersen(JA), Claus Poulsen(CP), Anne
Marie Møller(AM), Ellen Andersen(EA), Jørgen Løvstad(JL). Afbud fra: Per Asp
og Kaj Lauritsen. Referent: Ellen Andersen.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendtes.
2. Godkendelse af mødereferat fra 17. maj 2016 og underskrift.
Referatet godkendtes og blev underskrevet. Underskrift af tidligere referater
ført ajour til brug for revisionen.
3. Orientering.
Formand EL:
Information i forbindelse med senere punkter.
Kirkeværge AM:
AM fremviste forslag til lysholdere til kirkebænkene. Der vil blive indkøbt
lysholdere til fyrfadslys, beskyttet af glasrør til hver anden kirkebænk.
MR skal finde en ny bygningssagkyndig inden kirkesynet i september.
Kontaktperson JA:
MR påtænker efter henvendelse fra Dagplejen at tilbyde Dagplejesalmesang
i kirken i efteråret 2016. Laila Trier deltog under dette punkt og fortalte om
indhold og forløb og forlod mødet. MR drøftede ansættelsesforhold, og
Laila Trier kontaktes igen.
Kasserer CP:
Håndværkerne er færdige med at lægge nyt tag på Præstegårdens
udlænger den 1. juli. Budgettet er overholdt.
Der opsættes 5 væglamper for at give lys på gårdspladsen. Der indhentes
tilbud. Lampen i indkørslen udskiftes efter påkørsel.

Præstegårdsudvalg:
Der plantes stedsegrønne, lave buske i bedet ved museets gavl mod øst.
Præstegårdshaven er over 1000 m2. MR har vedligehold. Der laves haveplan
i samarbejde med JL.
Kirkegårdsudvalg EA:
Arbejdet med etablering af surbundsbed ved diget mod vest og renovering af
bænke sættes i gang.
Aktivitetsudvalg EA:
Friluftsgudstjenesten 12. juni blev en festlig oplevelse med 123 deltagere.
Tak til Thorningegnens Friluftsspil for stille faciliteter til rådighed.
Tagfest i Præstegården den 6. juli kl. 19.30. JL, AM og Museet planlægger.
Sensommermøde søndag den 11. september kl. 14.00 i kirke og
forsamlingshus. Lisbeth Smedegård Andersen: ”Billedsprog i nye salmer”.
Allehelgensmøde i uge 46. Sygehuspræst Preben Kok kontaktes.
Koncertudvalg EA:
Gospeldag med Laila Trier den 3. september med afsluttende koncert.
Julekoncert den 13. december. Musikfortælling ”Juleroserne” med Ellen
Dahlberg og Trine Opsahl. Efterfølgende samvær i Forsamlingshuset.
4. Information fra præsten.
Der er indkøbt 4 smukke messehagler, vævet af Lene Abildgaard Knudsen.
Tages i brug ved festgudstjeneste i efteråret.
Den påtænkte lysglobe kan udformes som en plade med holdere, som kan
sættes på døbefonten.
JL deltager i samtlige menighedsrådsmøder i pastoratet. Det aftaltes derfor,
at JL deltager i relevante punkter. JL forlod derefter mødet.
5. Underskrift af budget 2017.
Budgettet blev underskrevet.
6. Valg 2016.
Ansøgning om 2årig valgperiode imødekommet.
EL og JA deltager i valgkursus 16. juni i Vester Hornum
Der afholdes Orienteringsmøde for menigheden den 13. september med
mulighed for at opstille kandidater.
EL orienterede om valgmateriale. Orientering om valg i Kirkeblad med
indstik, via Hjemmesiden og i Kjellerup Tidende.

7. Kirkeblad/hjemmeside.
Gudstjenesteplanlægningsmøde den 29. juni.
Redaktionsudvalgsmøde den 22. juli. Deadline 30. juli for Kirkeblad
september/oktober/november 2016.
8. Nyt om sognehus.
Givende besøg i Linå og Ans sognehuse i forbindelse med MR udflugt for
Thorning og Grathe 26. maj.
EL, PA, CP besøger den 26. juni V. Hornum sognehus sammen med husets
arkitekt Poul Erik Mortensen.
9. Eventuelt.
Sommeraftensang i kirken tirsdage kl. 21.00 den 28/6 – 5/7 – 12/7 –
19/7 og torsdage kl. 21.00 den 30/6 – 7/7- 14/7.
Næste møde: onsdag den 17. august kl. 19.00 i Konfirmandstuen.
Emner til dagsorden til EL inden 14. august. Brød: EA.

