Menighedsrådsmøde tirsdag den 17. maj 2016 kl. 18.30
i konfirmandstuen
Vi mødes kl. 18.00 ved graverhuset. Kaj Lauritsen viser rundt på kirkegården og fortæller om hvad der
sker på kirkegården lige nu og om fremtidige projekter. * ( Se under kirkegårdsudvalg)

REFERAT
Deltager: Jørgen Andersen (JA), Ellen Andersen (EA), Anne Marie Møller (AM), Claus Poulsen
(CP), Jørgen Løvstad (JL), Per Asp (PA), Kaj Lauritsen (KL), Eivind Lihn (EL).
Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.

EL :

Godkendt

2. Godkendelse af referat og underskrift

EL:

Godkendt

3. Godkendelse af budget 2017 og gennemgang af

Britta/LMO
regnskab for første kvartal 2016:
Budget gennemgået og godkendt med nogle få ændringer.
Regnskab første kvartal 2016 gennemgået.

4. Orientering fra:
Formand.
(Bl.a. info Den Digitale Arbejdsplads)
Grøn Kirke” opfordrer til at plante et træ.

EL:

Invitation til Frivilligheds Festdag i Silkeborg 11. Juni 2016,- der er fest i Jysk Arena
om aftnen. Dette kræver tilmelding!
Kirkeværge.
AM :
Intet nyt.
Kontaktperson.
JA :
Biskoppen er inviteret til dialogmøde sammen med kontaktpersonerne i Erfa gruppen
om ansættelser af kirkepersonale generelt den 03. Oktober 2016
Kasserer.
CP:
Intet Nyt
Sekretær.
PA:
Intet Nyt
Præstegårdsudvalg:
PA kontakter Silkeborg kommune omkring vedligehold af områder udenfor museet.
PA , KL og Frank har ryddet og fliset grene fra præstegårdshaven.
PA får afsluttet forsikringssagen i forbindelse med seneste stormskade.
Aktivitetsudvalg:
Kirkevandringen 2. pinsedag er veloverstået med 44 deltagere.
12. Juni 2016 er der friluftsgudstjeneste på amatørscenen.
03. September er der Gospelkoncert i Thorning Kirke.
11. September 2016 er der snsommermøde.
13. December er der Julekoncert i Thorning Kirke.
Koncertudvalg:
Se onenstående!

Kirkegårdsudvalg. :
Lågerne til kirkegården er nu reparerede, sandblæst & lakerede.
I forbindelse med rundvisning på kirkegården vedtog vi følgende:
Anlæg af surbundsbed med ny bænk
At vi fælder de træer der er selvsået i engen udenfor kirkegården.
At der anlægges plæne(r) i et eller flere af de områder hvor der er gravsteder der er eller
Snart slettes.
At vi får fremstillet sæde/ryglæn til de eksisterende bænke på kirkegården,- af eg fra
Præstegårdsskoven.

5. Information fra præsten

JL.

Laila Trier ønsker en samarbejdsaftale. Hun kommer til mødet i 20 min. og fortæller om sine tanker. :Laila Trier
kom ikke, så dette punkt er udsat.
Jeg overvejer at bruge hende til en gospeldag med konfirmanderne - 2 x 45 min. : Blot til Info.
Lysglobe - skal vi give Henrik Rask grønt lys?: Vi holder møde med Henrik snarest om dette. Vi
ønsker en skitse af lysglobe og materialevalg.
Konfirmationsdatoer for 2019-2020-2021-2022.: JL kommer med forslag.
Jeg foreslår, at Grathe og Vium har samme dag som i år og at Thorning fordeler konfirmanderne på 4 gudstjenester i
samme weekend: 2 lørdag formiddag og 2 søndag formiddag.
Indkøb af el piano til Thorning Kirke.: Vi bruger vores piano fra konfirmandstuen.. Ikke flertal
for køb af nyt piano på nuværende tidspunkt
Hvordan går det med indkøb af lysholdere til Thorning kirkes bænkegavle?: AMM arbejder videre med
dette
Dagplejesalmesang efter sommerferien.
Gospellørdag i efteråret i Thorning kirke - før opstart af gospelkoret i Vium.
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.
JL fortsætter processen.

6. Indkøb af messehagler? - konkret tilbud fra Lene Abildgård

JL

JL har messehaglerne med. Er det noget vi skal investere i?:
Det blev vedtaget (AM, EL, PA, EA stemte for og JA og CP undlod at stemme) at vi
køber de 4 Messehagler for kr. 20.000,- + moms

7. 2-årig valgperiode

EL

Skal vi tilslutte os den nye ordning som åbner op for at menighedsrådsmedlemmer
vælges for 2 år af gangen? Fordele og ulemper. :
Vi vedtog at prøve denne form. EL sender ansøgning til Kirkeministeriet.

8. Udflugt for Thorning og Grathe menighedsråd

JA/PA

den 26. maj.:

Turen går til Linå & Ans hvor vi skal se Sognehuse og bagefterspiser vi aftensmad på
Ans Kro.
Per Asp forlader mødet. EL overtager referent opgaven.

9. Fælles menighedsmøde 27. april i Vium

EL

Evaluering
Enighed om at det var et godt møde.
JL deltager i møder vedrørende ansættelse af ny præst i Hinge-Vinderslev
CL tager kontakt til Inger Michelsen ang. fordelingsnøgle for Kirkebladet.

Vi vil gerne indgå en samarbejdsaftale med Laila med de timer vi kan tilbyde.
EL orientere Jens Kristian fra Vium om ovenstående.

10. Kirkeblad/hjemmeside

JL/EA

Sidste nyt
Næste kirkeblad er i trykken og forventes at blive omdelt uge 22. Endnu engang et flot
resultat

11. Sognehus

CP/PA/EL

Sidste nyt
Udvalget mødes igen efter sogneudflugten

12. Ny organist stilling

JA
Kontaktpersonen orientere om konsekvenserne for organiststillingen når Vium kommer med.
Lukket referat
Kaj Lauritsen deltager ikke i dette punkt.

13. Eventuelt og næste møde

Næste møde er 15. juni kl. 19.00 i konfirmandstuen
Kaffe og kage medbringes af CP.

