Menighedsrådsmøde onsdag den 27. januar 2016
kl. 19 i konfirmandstuen
REFERAT
Til stede: JA, AMM, JL, EA, CP, EL & PA. Afbud fra KL.
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
Bedemanden har fremsat krav om ekstrabetaling i forbindelse med
ekstraordinære udgifter i forbindelse med en bisættelse som skulle have
været foretaget i Thorning, hvilket ikke var muligt idet kirken var lukket i forbindelse med kalkning. Udgiften erholdes af menighedsrådet.
Tilmeldingen til Folderen om Danske Vejkirker er udsat, idet vi har fået
afslag på at opsætte et henvisningsskilt ved A – 13. PA undersøger mulig
heden for at få omstødt afslaget.
Kirkeværge.
AM
AMM gjorde opmærksom på at det er 2 år siden, vi sidst har fået algebehandlet Kirken. Vi vedtog at det skal være en fast procedure herefter.
AMM viste forslag til nye lyseholdere på kirkebænkene,- og arbejder videre med projektet.
AMM er tovholder i forbindelse med rengøring og ophængning efter
kalkningen af Kirken.
Kontaktperson.
JA
Der har været lidt problemer med omdelingen af Kirkebladet i Grathe.
JA er obs. På dette og arbejder med at løse problemet.
Kasserer.
CP
Der er kommet liste fra Provstiudvalget hvorpå vi skal påføre engangsønsker. Vi tager emnet op på næste møde.
Sekretær.

PA: Intet Nyt.

Præstegårdsudvalg:
PA foreslår en ” Skovens Dag”, hvor vi vil invitere interesserede til en
eftermiddag hvor vi rydder op i skoven og får fjernet vildskud og nedfaldne
grene (flismaskine). Vi kan i den forbindelse holde en friluftsgudstjeneste.
Menighedsrådet er vært med mad & drikke. Se mere herom senere.
PA sørger for at der bliver monteret nye toiletsæder i konfirmandstuens toiletter.

Aktivitetsudvalg :Læs vedhæftede
Koncertudvalg:
Udvalget arbejder med flere projekter. .Mere herom næste gang.
Kirkegårdsudvalg. : EA & PA sørger for at alterdug ”renoveres” og genmonteres efter
kalkning af Kirken.
EA taler med Bent Esbensen om muligheden for at ændre ophængskassen til
kirkeblad & foldere. Dette på grund af det nye kirkeblads layout.
4. Information fra præsten
JL
14 feb. flytning af gudstjeneste / Lysglobe,
Hjemmeside-undervisning / Musikalsk legestue-oven på babysalmesang /
Overnatning med konfirmandhold / Martin Luther / Grundlovsmøde / JL
udlånes til vielse på arbejdsdag den 20. aug? / Skriv din historie-nu i
Blichermuseets kaffestue / Stillegudstjenester i Grathe /
Spaghettigudstjeneste Thorning 6. marts, eventuelt hverdagsaften? /
Evaluering af december 2015 og snak om december 2016.:
PA undersøger om der er en eller flere af vore pensionerede smede som vil
medvirke til fremstilling af en Lys globe.
Grundlovsmøde afholdes ikke i menighedsråds regi i år.
JL arrangerer en overnatning i Ravnholt hytten med konfirmanderne. Det
bliver over 2 gange med h.h.v. drenge & piger.
Stille gudstjenesten i Grathe var en succes,- der var 17 deltagere,- heraf flere
nye kirkegængere.

5. Fremtidige menighedsmøder/fælles menighedsmøder i
pastoratet:

JL

Der vil blive afholdt et fællesmøde desangående i Vium. Mødet er den 27.
April. Mere herom senere.

Kirkeblad/hjemmeside
Sidste nyt
Facebook Thorning Grathe Vium

JL/EA

EL er tovholder på dette

Næste Kirkeblad: EA har en artikel om kirkekalkningen med.

6. Sognehus

CP/PA/EL

CP kontakter arkitekterne for en dato, for præsentationen af deres
skitseprojekt.

7. Eventuelt og næste møde
Vi så en amatøroptagelse med menighedsrådsmedlemmer, ansatte og en
præst der fortale om deres incitament til at arbejde i og med Kirken.
Filmen vil blive vist på mødet med menigheden næste gang.
Næste møde: 25.02.2016 i Konfirmationsstuen Kl. 18.00

