Thorning Menighedsråd
Dagsorden og referat af ordinært rådsmøde tirsdag den 18.april 2017 kl. 18.30 i
Konfirmandstuen i Præstegården, Blichersvej 32, Thorning.
Til stede var Annie Pedersen, Jørgen Andersen, Eivind Lihn, Ellen Andersen, Anne Marie Noes
Møller, Kaj Lauritsen. Afbud fra Henrik Birkjær og Jørgen Løvstad.
Anne Marie Noes Møller blev budt velkommen. Anne Marie er som 1. suppleant indtrådt i rådet
under Ditte Jørgensens sygdomsperiode og varetager hendes opgaver undtaget Tirsdagssang.
Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden. AP
Dagsorden godkendt med indføjelse af emnet Kirkebil under pkt. 6 A. Kvartalsregnskab under
pkt. 6 B.
Pkt. 2. Underskrift af referat fra mødet den 23. februar 2017 og ekstraordinært rådsmøde den 30.
marts 2017. AP
Referaterne blev godkendt og underskrevet.
Pkt. 3. 1 kvarter til drøftelse af vores Mission ”Hvad er vi til som kirke lokalt”. AP
Med afsæt i Ikast-Brande provstis Introduktionskursus for menighedsrådsmedlemmer 31. jan.
2017, hvori rådet deltog, vil rådet i et forløb drøfte mission og visioner for kirkelivet og
menighedsrådets arbejde i sognet. Disse drøftelser nedfældes og samles til brug i arbejdet.
Pkt. 4. Nyt fra præsten. AP
Aftensang i juli i kirken er fastlagt.
Havesang søndag den 13. august i Præstegården.
Stof til Kirkebladet. Deadline fredag den 28. april.
Pkt. 5.Præstesekretær Jonna Schmidts stilling. JA
Jonna Schmidt vil fremover kunne træffes tirsdage fra 9-13 i Præstegården og telefonisk i dette
tidsrum på hverdage.
Pkt. 6 A Opdateringer og nyt fra
Formand AP: Kursus i DAB den 19.4. i Sortebrødre Menighedshus. AP deltager.
Inspirationsaften om ”Frivillighed i Folkekirken” den 26.4. i Søndermarkskirken. AP og EL deltager.
Kirkeværge HB: Intet.
Kontaktperson JA:
Pastoratets organist aflønnes fra 1.11.12016 ud fra den aftalte fordelingsnøgle, der er aftalt
mellem sognene.
Kasserer EL:

Kassereren bad om, at fakturaer og boner oplyste om hensigten med køb og blev underskrevet
med en tydelig attestering.
Sekretær EA: Kirkebil. Det vedtoges, at brugere kan benytte Frederiks Taxi, og at liftbil vil kunne
bestilles gennem abonnement på Midt-trafiks Handicapkørsel. Oplysning herom i Kirkebladet.
Præstegårdsudvalg JA: Udskiftning af gulv i Præstegårdens havestue pga. mus. 5% midlerne.
Uffe Hoberg spørger om lov til at gå med metaldetektor i Kirke- og Præstegårdsskoven. Tilladelse
blev givet.
Indhegning og afgræsning af eng, evt. med får, nord for kirkegården. JA arbejder videre med
projektet.
Kirke- og kirkegårdsudvalg JA, EA:
Anne Marie Noes Møller er indtrådt i udvalget.
De 20 lysholdere, der er indkøbt til hver anden kirkebænk, er kommet og klar til brug.
Højttaleranlægget er blevet kontrolleret og justeret af Scantone i februar.
Surbundsbedet ved vestre kirkegårdsdige er blevet anlagt og bænk opstillet. Plantning af
rhododendron og paradistræer snarest. Kirkegårdsvandring 30. maj.
Aktivitetsudvalg AP: Familiegudstjeneste den 23. april kl. 17.00.
Kjellerup Tidende sætter annonce i Midtjyllands Avis 21. og 22. april pga. avisfejl den 19. april.
Se hjemmeside og Facebook. Plakater lokalt. Hjælpere mødes kl. 15.00 i Forsamlingshuset.
Koncertudvalg EA:
Der har været afholdt koncertudvalgsmøde med organist Steen Pedersen som ny formand.
Planlagte koncerter afvikles. Nye koncerter aftales på møde den 8. maj kl. 16.00.
Lutherkoncerten i Grathe kirke den 9. april blev aflyst pga. sygdom. Opføres evt. til efteråret.
6 B. Kvartalsregnskab EL:
Kvartalsrapporten pr. 31.3.2017 blev drøftet.
Provstiet har bevilget 40.000 kr. til budgetønsker 2018, så vi må prioritere vore ønsker.
7. Nyt om sognehus EL:
Der arbejdes med licitationsmaterialet.
Der udarbejdes forslag til en lejekontrakt af EL, CP, AP og Bertel Bertelsen og Tom Andersen fra
FHHT. Senere inddrages advokatbistand. EL indkalder til møde.
8. Gravstedskonto EL:
Sagen er endnu ikke afklaret.
9. Eventuelt og næste møde.
Deltagelse i og gave til kirkejubilæet i Grathe.
Indbydelse til Kirke til Kirke årsmøde 26. april. Plakat i kirken.
EA deltager i KK44s generalforsamling 16. maj i Balle sognegård.
Næste møde: tirsdag den 30. maj kl. 18.30. Mødested: Kirkegården.
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