Thorning Menighedsråd

Ordinært menighedsrådsmøde mandag den 27. november 2017 kl. 17.00-20.00 i
Konfirmandstuen i Præstegården
Dagsorden og referat
Deltagere: Annie Pedersen, Jørgen Andersen, Eivind Lihn. Henrik Birkjær, Ellen Andersen, Anne
Marie Noes Møller, Jørgen Løvstad, Kaj Lauritsen.
1. Godkendelse af dagsorden. AP
Dagsorden godkendt.
2. Godkendelse af referat og underskrift af sidste møde. AP
Referat fra møde den 9. oktober blev godkendt og underskrevet.
3. MR Konstitueringer for 1 år: formand, næstformand, sekretær, kasserer, kirkeværge og
kontaktperson.
Genvalg på alle poster: Formand Annie Pedersen, næstformand Jørgen Andersen,
sekretær Ellen Andersen, kasserer Eivind Lihn, kirkeværge Henrik Birkjær, kontaktperson
Jørgen Andersen.
4. Fælles sogneaften 2018/2019 med Hørup sogn. Sognene i Gl. Kjellerup Kommune. AP
Gode erfaringer fra 2 tidligere fællesarrangementer ”Turist i de lokale kirker” og ”Påske”.
Ser gerne samarbejde. Afventer udspil fra Hørup.
5. Thorning sogns visioner. AP
Visionspapiret, som Jørgen Løvstad formulerede efter vort visionsmøde den 2.
november, blev godkendt og vil blive sendt til stiftet.
6. Nyt fra præsten. JL
JL har kontaktet Hans Holm til koncert i præstegårdshaven den 28. juni. 4.000,00 kr.
JL viser film til konfirmand-træf-aftener. Kodaafgift skal betales. Blev bevilget.
JL pointerede vigtigheden af at have en sognemedhjælper. Evt. en 25% stilling.
Punkt til Fælles MR møde i pastoratet den 1. februar 2018. Evt. med start i 2018. MR
synes, at det er en god ide`.
Kirkebladet 1-2018 er uddelt til alle husstande af spejderne.
Der uddeles en lille boggave til børnene ved julegudstjenesten for børnehaverne og
dagplejen.
Tro og liv – kristendomskursus for voksne i Hørup. Se Kirkebladet.
7. Nyt om sognehuset – spørgsmål efter afholdt licitation den 24. november. EL
Der var indkommet 3 tilbud, som alle var dyrere end de 5.5oo.ooo kr., der er blevet
bevilget fra provstiet. Arkitekten forsøger sig med færre kvadratmeter uden at ændre
udseendet på bygningen. Byggemøde afholdes onsdag den 6. dec. kl. 16.30 i
Konfirmandstuen om nedskæringerne. Byggeudvalg, præstegårdsudvalg og FHHT
deltager.
Der arbejdes med en lejeaftale med FHHT. Der indhentes advokatbistand.

Det er tinglyst, at Sognehuset må bruge kirkens P plads
8. Forslag om punkter til fællesmenighedsrådsmødet 1.2.2018 i Vium. AP
Forslag om sognehjælper i pastoratet.
Evaluering af jagtgudstjenesten i Vium.
9. Nyt om præstegården. JA
Problemet med fugt i og omkring præstegården er blevet undersøgt.
Tilbud på afhjælpning af problemet: 731.000 kr.
JA orienterer provsten. Måske muligt at søge 5% midler. Ved ansøgning om midler
lægges der vægt på de sundhedsskadelige faktorer.
10. Orientering fra
Formand: Der vil komme en opdatering af DAP (den digitale arbejdsplads) 3,0.
Kursus for MR og sekretærer.
Kirkeværge: Intet.
Kontaktperson: Medarbejdermøde med julefrokost med 16 deltagere afholdt i Pastoratet
den 16.11.2017 i Vium Menighedshus.
Kasserer: JL får hævekort til indkøb i embeds medfør. Embedets arbejdstelefon bruges til
Mobile Pay. Vederlag for udvalgte poster i MR fortsætter med 3.750 kr.
Sekretær: Intet.
Præstegårdsudvalg: Kastanjetræet ved garagen i Præstegården er blevet fældet.
Kirkegårdsudvalg: JA og KL har deltaget i distriktets møde om kirkegårde. Givende aften.
Emner: Tilpasning af stillinger på sigt. Kirkegårdene måles op igen. Opfordring til
samarbejde mellem sognene. Indlæg af landskabsarkitekt med visioner for kirkegårde.
Invitation til Kirkegårdsvandringer 12. juni og 22. august 2018. Udvalg nedsat med 3
gravere, 1 fra provstiet og 1 fra distriktet.
Aktivitetsudvalg: Byens juletræ rejses på P pladsen ved kirken. Tændes den 3. december.
EL sætter pavillon op. JL spiller. Spejderne sælger juletræer, gløgg og æbleskiver.
Familiegudstjeneste med risengrød i Forsamlingshuset 29. november. 47 deltagere.
Nytårsmøde torsdag den 4. januar kl. 19.30 med Jesper Grønkjær.
Fastelavnsfamiliegudstjeneste søndag den 11. februar med tøndeslagning. Forsøger
samarbejde med Borgerforeningen.
Koncertudvalget: Julekoncert 13. december i Kirke og Forsamlingshus. Østjysk
Kammerkor. EA og Steen Pedersen. Billetter til Ann-Mette Elten koncert den 4. marts
2018 kl. 16.00 er trykt og sælges hos Spar fra 8. dec.
11. Eventuelt og næste møde.
Julehjælp og dekorationer: JL og EA.
Kirkekaffe til natkirke: Tanja Lajgaard.
Næste møde: tirsdag den 16. januar 2018 kl. 18.30 i Konfirmandstuen.
Referent: EA.

