Dagsorden og referat fra
Menighedsrådsmøde torsdag den 11. april 2019
kl. 17.15 i konfirmandstuen
Mødedeltagere: Jørgen Løvstad, Kaj Lauritsen, Annie Pedersen, Torben Pedersen, Jørgen
Andersen, Vibeke Pedersen og Ketty Nielsen
Dagsorden:
1
2
3
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Godkendelse af dagsorden. AP: Godkendt
Godkendelse og underskrift af sidste referat AP: Godkendt og underskrevet
Nyt fra præsten JL: Der er 20 sognebørn tilmeldt turen til Obergammergau,
pinsen 2020. Der skal være 30 tilmeldte, for at turen bliver til noget. Der er
opbakning fra menighedsrådets medlemmer til at rejsen åbnes op for deltagere
udenfor de tre sogne.
Vedr. indsamling til kunstværk til sognehusets foyer. Det er besluttet, at
Thorning menighedsråd donerer 1.000 kr. Det er herudover op til hver enkelt
rådsmedlem at beslutte, om han/hun ønsker at donere et beløb.
I forbindelse med annoncering i Kjellerup Tidende skal der opfordres til
donation.
På baggrund af de mundtlige tilsagn, der er givet om donation, har vi tro på, at
det lykkes at nå det ønskede beløb.
Jørgen L orienterede om møde med forældre til konfirmander. Jørgen L og Lene
havde lørdag den 6. april været på tur til Vium med konfirmanddrengene og set
sig nødsaget til at sende konfirmanderne hjem før tid pga. uacceptabel opførsel.
Jørgen L oplevede på mødet forældrenes opbakning til beslutningen.
Himmelske dage – bagning af kage og hvor mange tænker at deltage og hvornår AP:
Udsat til næste møde.
Indvielse af sognehuset og fordeling af praktiske opgaver samt indkøbsliste AP:
Bradepandekager til lørdag eftermiddag: Der er fra Vium MR givet tilsagn om 2
stk. Herberget kommer med 4.
Jørgen A spørger Hanne Christensen, om hun kan bage småkager til lørdag og
søndag.
Aktivitetsudvalget har besluttet, at der serveres smørrebrød søndag. Torben P
tager kontakt til Super Brugsen. Senest tilmelding til frokost den 28.4. Skal med i
annonce.
Jørgen A indhenter tilbud på vin, øl og vand hos SPAR.
Ellen spørger Missionshuset, om vi kan låne deres kaffemaskine.
På møde i aktivitetsudvalg 29.4. samles der op på kage, indkøbsliste + skilt til
Kirkepladsen
Talere: Herberget arbejder på at få Andreas Blinkenberg til at komme. Jørgen L
følger op på Kristian Kjer Bjerre.
Jørgen L finder en til at klippe snoren søndag. Ved godt vejr klippes snoren
udenfor. Der skal i forbindelse hermed synges en salme og bedes en bøn.
Tidligere byggeudvalg + andre initiativtagere inviteres til lørdag og søndag.
Jørgen L laver skriftlige invitationer.
Status på sognehuset og inventargruppen VP/EA: Ellen har indkøbt 60 dybe,
60 flade tallerkner + 20 ekstra kagetallerkner. 12 blå termokander af mærket
Tiger + 3 hvide termokander.
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Vi har i forvejen 4 kander.
Ellen får syklubben til at brodere initialer på viskestykkerne.
Der er indkøbt lamelgardiner, der monteres 30.4. + indkøbt borde og stole. Der
er valgt bordplader i laminat.
Inventargruppen indkøber i første omgang 1 stk. rullebord og tager stilling til
garderobeløsning.
Der er indhentet tilbud på kørereoler til salmebøger m.m.
Kjellerupegnens Kunstsamling har sponsoreret skulptur, fugl, der kan stå ved
indgangsdøren til sognehus.
Nyt fra kirkeværgen og tilbud fra mureren EA: Brødløs har afgivet tilbud på
kalkning og nødvendige udvendige reparationer på murværk. Besluttet at
indhente flere tilbud.
Nyt om præstegården VP/JA: Der er sendt udbudsmateriale ud. Det kører efter
planen, og præstegården forventes færdig februar 2020. Nedrivning af
nuværende præstegård forventes afsluttet 13.5.2019.
Poul fra arkitektfirmaet A2 afholder møde med nedrivningsfirmaet efter påske.
Vibeke og Jørgen A deltager i mødet.
Ønskeliste fra Lene JA: Lene ønsker svar på, om der kan stilles en bærbar
computer til rådighed, og om hun får mulighed for at printe fra en computer lave kopi til korbørn mm. Der ønskes et klaver til kirken.
Det er drøftet, at Thorning MR kan afsætte 15.000 kr. Der er endnu ikke
kommet svar fra Provstiet på budgetønsker. Kontaktpersonerne i de tre sogne
afholder møde efter påske.
Jagtgudstjeneste i Thorning og praktiske gøremål JA:Afholdes i Thorning 19.
oktober 2019. Jagten starter i Kirkeskoven og videre til Jørgen A’s jord.
Der bliver mærket af i skoven. Spejderne spørges til, om de vil lave mad. Der
inviteres med tilmelding til spisning.
Orientering fra:
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Formand AP (museum, Kirken i Sommerlandet, ser I på DAP)
AP oplyste, at der er skrevet kontrakt til museet om
konfirmandstuen. Kontrakten er endnu ikke underskrevet.
AP orienterede om arrangementet ”Kirken i Sommerlandet”
16.4. og opfordrede rådsmedlemmerne til at holde sig
orienteret på DAP.
Kontaktperson JA
Kirkeværge EA: Kasserer VP
Sekretær KN
Præstegårdsudvalg VP
Kirkegårdsudvalg TP
Aktivitetsudvalg – KN
Koncertudvalg KN

Eventuelt og næste møde AP: Ellen orienterede om, at salmebroderierne er blevet
indviet i Domkirken og kan lånes ud til forskellige sogne.
Næste MR-møde: onsdag den 15. maj 2019 kl. 16.30.
Torben P køber sandwich. Ellen har kaffe og småkager med.

Ref. KN

