Thorning Menighedsråd

Ordinært rådsmøde tirsdag den 22. august 2017 kl. 19.00 i konfirmandstuen
Dagsorden og referat

Deltagere: Annie Pedersen, Jørgen Andersen, Eivind Lihn, Henrik Birkjær, Ellen Andersen, Anne
Marie Noes Møller, Jørgen Løvstad. Afbud fra Kaj Lauritsen.

1. Godkendelse af dagsorden. AP
Dagsorden godkendt.
2. Godkendelse af referat og underskrift af MR møde 30. maj 2017. AP
Godkendt og underskrevet.
Der følges op på spørgsmålet om gavepolitik og fælles menighedsrådsaftentur til Ådalens
retræte.
3. Nyt fra præsten. JL
JL ønsker at bibeholde kontakten til tidligere konfirmandhold ved at indbyde til
filmaften, fisketur, fortælleaften med relevant indhold for unge. MR bakkede op.
JL foreslog, at der etableredes et samarbejde med sognene i Gl. Kjellerup Kommune om
ungdomsarbejde. På sigt ville det være en god ide med en sognehjælper i vort pastorat
og Hinge-Vinderslev pastorat.
4. Evaluering af Aftensang i Præstegårdshaven og Kirkevandring. JL
I aftensangen deltog trods regnvådt vejr over 100 mennesker, både børn, tidl.
konfirmander, voksne og ældre, også fra Bakkegården. MR havde indkøbt en pavillon til
musikken og de optrædende. Den kan pakkes sammen og bruges ved senere lejligheder.
Vellykket aften, hvor deltagerne nød godt af præsteparrets gode værtskab. Tidspunkt for
næste års aftensang eller koncert bør ligge i ugen før eller efter Sct. Hans.
I Kirkevandringen fra Lysgård til Vium deltog 22. 19 fra vore 3 sogne og 3 udensogns.
Gode andagter, vandring og traktement. Kørelejlighed til start- og fra slutsted bør
tilbydes. Højmesse andetsteds i pastoratet? Måske ikke aktuelt, hvis kirkevandringen
som vanligt falder 2. Pinsedag. (2018-21.maj).
5. Evaluering af aftensang i juli i kirken/aftengudstjenester søndage i juli. JL
JL havde lavet optælling af deltagere. Sendes til vores interesserede biskop.
Gæster på herberget i juli 2016: 470. I juli 2017: 341. Deltagere var både gæster og lokale.
I morgensang: 41. I aftensang og gudstjenester: 287. Kirkekaffe i herberget 4 søndage
med 14-25 deltagere pr. gang, både herbergs-gæster og lokale. Gentænkes i 2018.

6. Orientering fra udvalg:
Formand. AP.
Tilbud om luftfoto af kirken. Ikke aktuelt.
Indsigelse om udsyn til kirken fra A 13 i forbindelse med ændret lokalplan for område
mellem A13 og Foghsvej. MR henstiller til Silkeborg Kommune om at tage behørigt
hensyn til udsynet til kirken, når der bygges og plantes hegn.
Hvordan griber vi det an med vore visioner? Visionsaften i oktober 2017 aftaltes.
Kirkeværge. HB.
Der afholdes Kirke- og Præstegårdssyn inden 1. oktober.
Kontaktperson. JA.
Pastoratets børne- og ungdomskor til meldes Folkekirkens ungdomskor.
Korleder Sidse T. Ahrenfeldt bevilges kursus i korledelse.
Kasserer. EL.
Budgetsamråd i Gl. Kjellerup Kommune 30. august kl. 19.00. EL og AP deltager.
LMO efterlyser kopi af samarbejdsaftale med Grathe Kirkekasse.
Sekretær. EA. Intet.
Præstegårdsudvalg. JA.
Kældertrappedøren tætnes eller udskiftes for at forbedre indeklimaet.
Området ved boligens sydøstre hjørne drænes for at forhindre fugtskader.
Kommunen holdes fast på at plante ny hæk over mod skolen i stedet for den, der blev
fjernet pga. skolebyggeri.
Henvendelse fra Grathe MR om at få en repræsentant i sognehus-byggeudvalget.
JA gik ind for at efterkomme ønsket.
Da det er Thorning MR, der står for økonomien, og projektet er så godt som
færdigplanlagt, fandt AP, EL, HB, EA og AMN det naturligt, at repræsentanter fra Grathe
og Vium MR først kom med i et kommende sognehus-udvalg, når huset stod færdigt og
vil kunne bruges af hele pastoratet.
Kirke- og kirkegårdsudvalg. JA.
Der er indhentet tilbud på automatisk klokkeringning og dørlås. Thubalka i Vejle bød
106.812,50 kr. og Dansk Kirkeklokketeknik i Løkken bød 105.758,25 kr. Thubalka blev
valgt på grund af konceptet, og fordi firmaet har stået for installering af det elektroniske
tårnur og har klokkeeftersynet. Arbejdet sættes i gang i 2017.
Der laves stikkontakt i koret til el-klaver og lysdæmpning.
Der følges op på arbejdet med registrerede bevaringsværdige gravminder.
Aktivitetsudvalg. EA.
Ønske om flere frivillige til at lave kaffe til Tirsdagssang og gudstjeneste på Bakkegården.
Sensommernøde i Thorning kirke og forsamlingshus søndag den 24. september med
Biskop Henrik Stubkjær. Ny praktisk samarbejdsaftale med Thorning Foredragsforening.
Møde for menigheden søndag den 8. oktober i Forsamlingshuset efter højmessen.
Tilmelding.
Allehelgensmøde den 14. november i Forsamlingshuset med Charlotte Røhrt.
Næste møde i Aktivitetsudvalget 26. oktober kl. 10.00.

Koncertudvalget. EA.
Lutherkoncert i Grathe Kirke med Søren Voigt Juhl og Viola Chiekezi 28. september.
”Luther i børnehøjde”. Koncert med Sigurd Barrett i Grathe Kirke 4. oktober.
Julekoncert den 13. december i Thorning Kirke og Forsamlingshus med Erling Lindgren og
Østjysk Kammerkor. Luciaoptog med kirkens børnekor.
Koncertudvalgsmøde den 5. september kl. 16.00.
7. Nyt om sognehus. EL.
Bygning af sognehus bliver ikke i 2017, da udgifterne til byggeriet efter afholdt licitation
blev 823.260,00 kr. højere end det beregnede beløb på 5.500.000, som provstiet havde
givet tilsagn om, og provstiet havde givet afslag på ansøgning om det forhøjede beløb.
JL forhører om hjælp i stiftet. Der arbejdes videre med muligheder.
8. Forslag til regnskabsinstruks og evt. underskrift. EL.
Planen, over hvem der køber ind og er underskriftsansvarlig for de enkelte områder, blev
gennemgået. Af praktiske grunde fik JL udstedt hævekort.
9. Kirkeblad. EA.
Kirkebladet 2017-4 er klar til uddeling ultimo august.
10. Opsamling af punkter til Fælles MR møde i pastoratet 12. september. AP.
Fra Steen Langdahl: Tiden for vores fælles menighedsrådsmøde nærmer sig, og jeg har
behov for jeres kommenterede punkter til dagsordenen. Jeg skal have jeres input senest d.
28. august. Vi foreslår, at man i de enkelte råd tager stilling til punkterne inden
fællesmødet den 12. september. Det er vigtigt, at de tre råd hver især har en afklaret
holdning til de enkelte punkter inden fællesmødet.
Grathes foreløbige punkter til dagsorden:
11. Fordelingsnøgler vedr. fællesudgifter. Hvilken fordelingsnøgle gælder hvor?
12. Hvornår og om hvad kan udvalgsmedlemmer indgå aftaler på vegne af deres respektive
menighedsråd?
13. Fællesarrangementer-hvad er definitionen på disse, og omfatter det også økonomi?
På grund af det fremskredne tidspunkt blev det besluttet at behandle punkterne 11.12 og
13 på et særskilt møde tirsdag den 5. september kl. 17.15 i Konfirmandstuen.
14. Evt. og næste møde.
De tre menighedsråd har givet præsteparret et paradisæbletræ til at plante i
præstegårdshaven i anledning af aftensangen i Præstegården den 17. august.
Provstiet: Møde om Fællesskab og godt arbejdsmiljø den 4. oktober i Herning.
Næste ordinære møde bliver mandag den 25. september kl. 18.00 i Konfirmandstuen.
Ref. EA

