Menighedsrådsmøde onsdag den 9. november 2016
kl. 19.00 hos Eivind Lihn, Tørrepladsen 35.
REFERAT
Til Stede:

AMM, JL, JA, EA, CP, EL & 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:
Nytårsgudstjenesten der sendes i TV , optages i år i Viborg Domkirke
Den 19. December 2016 Kl. 16.30 – 17.00. Der er 2-3 pladser for
Thorning MR. Og man skal være på plads i kirken senest 18.15 !
Menighedsrådsforeningen har udsendt ” Årshjulet ” for 2017, - dette
kan ses på Den digitale arbejdsplads.
Kirkeværge.
AM:
Intet Nyt. – afventer dog svar fra Gørtleren vedrørende nye lysholdere til
Kirkebænkene.
Kontaktperson.
JA:
Efter Brittas afsked varetages børnekoret nu af Sidse & Lene Ahrenfeldt.
Kasserer.
CP:
Thorning Borgerforening har investeret i en ny Fane. I den forbindelse
har de søgt os om sponsorstøtte. Vi donerer 1000,- Kr. til Fanen
Sekretær.

PA : Intet Nyt.

Præstegårdsudvalg:
Der er 2 – 3 store træer som anbefales fældet i præstegårdshaven. Det nye
råd tager stilling efter konstituering. PA oplyser at der er indgået aftale
med Bent Gødvad om at fortsætte processen med ”oprydning” i
præstegårdshaven.

Aktivitetsudvalg:
Der afholdes Familie/spaghettigudstjeneste 17. November kl. 17.00
Nytårsgudstjeneste for Thorning & Grathe afholdes 01. Januar kl. 14.00
Nytårsmøde afholdes 10. Januar kl. 19.30 i Thorning Forsamlingshus
Valgmenighedspræst Johan Chr. Nord taler om ” Reformationen og
Luther skildret af Jakob Knudsen”
Der afholdes ” Lutheraften” den 22. Februar 2017, hvor der vises en
film om Luther.
Koncertudvalg :
Der er koncert med Søren Voigt Juhl den 09. April Kl. 19.30 hvor der
fortælles og spilles musik fra reformationstiden. Stedet for afholdelse
aftales senere mellem de tre sogne.
Sensommermødet afholdes 24. September Kl. 14.00, hvor Biskop
Henrik Stubkjær kommer og fortæller om ”Tanker om Reformationen ”
Mødet afholdes i samarbejde med Thorning Fordragsforening.
Allehelgensmødet afholdes den 14. November kl. 19.30 hvor Charlotte
Rørth fortæller om ” Jeg mødte Jesus ”
Kirkegårdsudvalg. :
PA har talt med Lars Lund om der ville være egetræ nok til at lave de
sidste bænke på kirkegården, - det er der desværre ikke. Opgaven
overdrages til det nye råd
4. Information fra præsten
JL.
Evt. brug af Bente og Jøren Lysgaard Mikkelsen som fortællere/guider i Pastoratets kirker.
Laila Trier har et ønske om at få et permanent el- piano i kirken – det involvere mange, at elpianoet fra konfirmandstuen skal flyttes så ofte.
Mit forslag er, at vi køber et med fast sokkel i et præsentabelt look, som vil passe ind i det nye
sognehus – det skal indtil da være i konfirmandstuen. Det nuværende kan så bo i kirken
permanent.
5. Evaluering af Alle Helgens mødet.
JL:
Det pæne fremmøde kunne tyde på at der er en slags behov for ”at gå i
dybden” omkring det at bearbejde sorgen i forbindelse med tabet af
nære.

6. Info vedr. organist stillingen
JA:
Ja informerede om afskeden med Britta som forløb på en god måde.
Derudover fremlagde LA et stillingsopslag som bliver udsend snarest.

7. Kirkeblad/hjemmeside
Det nye blad udkommer 01.12.2016

JL/EA

8. Sognehus
CP/PA/EL
De sidste tilretninger er nu foretaget og vi venter på
Provstiudvalgets godkendelse.

9. Overdragelse til det nye menighedsråd.

EL:

Når det nye MR er konstitueret indkaldes der til overdragelse

10. Eventuelt og næste møde:
AMM, Cp & PA fik overrakt afskedsgaver i forbindelse med at
dette møde var det sidste ordinære møde inden det nye råd
tiltræder.

