Thorning Menighedsråd
Referat af Menighedsrådsmøde onsdag den 4. januar 2017 kl. 19.00 i konfirmandstuen.
Til stede var: Annie Pedersen, Jørgen Andersen, Eivind Lihn, Ellen Andersen, Henrik, Ditte
Jørgensen, Jørgen Løvstad. Afbud fra Kaj Lauritsen.
Dagsorden med referat:
1. Godkendelse af dagsorden. AP
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af Kirkebil under pkt. 18.
2. Godkendelse af referat og underskrift. AP/EL
Referat af menighedsrådsmøde den 8. dec. 2016 blev godkendt og underskrevet.
3. Skrivelsen ”Samvirke” udsendt af Menighedsrådsforeningen og Præsteforeningen. JL
JL læste brevet op. Det handlede om at lave god Evangelisk-luthersk kirke som et
fællesanliggende for præst og menighedsråd. JL finder, at der er ånd og vilje dertil i
sognet.
4. Evaluering: Dagplejesang med Laila Trier, Ten Sing7, English Service, arrangementer for
forårets konfirmander 2016, Natkirke, Ikoner til gudstjenester, Syng julen ind i Thorning
13.12. (Julekoncert) JL
Tiltagene er blevet godt modtaget, og gudstjenester og arrangementer har været godt
besøgt. Engelsk gudstjeneste prøves evt. igen til påske.
5. December-gudstjenester. JL
December-gudstjenesterne evalueres på fælles menighedsrådsmøde i pastoratet den 24.
januar. Besøgstal inddrages. De fås hos præstesekretæren.
6. Aftensang i sommerferien. JL
Der har været et gennemsnitligt deltagerantal på 26, fordelt på lokale og herbergsgæster. Skiltning har været en fordel. Omfanget af aftensangsaftener i sommerferien
2017 drøftes på næste MR møde. EA medbringer gæstetal fra herberget.

7. Rejse til Israel for pastoratet i 2018. JL
Der holdes orienteringsaften i marts. Foreslået varighed 10-12 dage i oktober 2018. Pris
ca. 1o.ooo kr. Evt. opsparing i pengeinstitut. Påtænkt studiekreds om Israel i vinteren
2018.
8. Udbetaling af gravstedskonto vedrørende brev fra Prolex. EL
Stiftet kontaktes for yderligere rets-oplysninger.

9. Regler for vederlag. EL
Kirkeministeriets rettesnor er skattefrit vederlag på 3.700 kr. til formand, kasserer,
kontaktperson og kirkeværge. Udgifter i forbindelse med menighedsrådsarbejdet og
kørsel til takst 1,96 kr. pr. km refunderes af Kirkekassen.
10. Sognehus. EL
Der har været afholdt udvalgsmøde den 26. nov. med arkitekt Henning Pilgaard. Fra
herberget deltog Tom Andersen og Bertel Bertelsen. Projektet færdiggøres i februar til
licitation. Arbejdet med nedrivning af Blichers-vej 31, og nybyggeri skønnes at kunne
påbegyndes primo september, når herbergs-sæsonen er slut.
11. Thorningkoret forespørger om lån af Konfirmandstuen til øvning onsdage. AP
Koret får tilladelse, foreløbig i 1. halvår af 2017.
12. Billeder til Kirkeblad og hjemmeside samt evt. andet. EA/AP
Der blev taget foto af rådsmedlemmer til hjemmesiden. Stof til Kirkeblad 2017-2 inden
30. januar.
13. Aftaler om konstitueringsmøder i AK-koncert-kirke- og kirkegårdsudvalgene. EA/AP
AK udvalget holder møde 26. jan. Kl. 9.30 hos EA om formand og opgaver.
Formand for Kirke- og kirkegårdsudvalget: JA
Midlertidig formand for Koncertudvalget: EA
14. Kursus for nye menighedsrådsmedlemmer i Ikast-Brande Provsti 31.1.17 i Ikast. AP
AP, DJ, H og EA deltager. AP melder til. EL kører.
15. Ny organist. JA
Organistsituationen er stadig uafklaret. Der arbejdes på sagen.
16. Punkter til fælles menighedsrådsmøde den 24.1.17 (regler for gaver til frivillige, fælles
præstegårdsudvalg, fordelingsnøgle til fælles aktiviteter og koncerter, organist), andre
forslag. AP
Fællesmødet, der afholdes i Konfirmandstuen, blev forberedt med fordeling af opgaver.
Der laves skema over gudtjenestetal.
17. Orientering fra
Formand: Henvendelse fra præstesekretær Jonna Schmidt Jensen om nytænkning af
stillingen.
AP melder tilbage, at kontaktpersonerne vil kontakte JSJ for uddybning af hendes forslag.
Kontaktperson: Intet
Kirkeværge: Intet

Kasserer: EL beder om svar fra alle, når udgiftsbilag skal godkendes.
Sekretær: Dagsorden til MR møder vil blive ophængt i Våbenhuset af EA og vil også
kunne læses på kirkens hjemmeside.
AK udvalg: Nytårsmødet er på plads. Tovholder EA. Mødeledelse AP/JL.
Koncertudvalg: Koncerter i pastoratet drøftes på fællesmødet den 24.1.17.
Kirke-og kirkegårdsudvalg: Intet.
18. Eventuelt og næste møde. AP
Kirkebil-situationen er uafklaret. Muligheder undersøges.
Som repræsentant i Blichfang blev valgt AP.
Som kontaktperson til KK44 og Kirke til Kirke i Ikast-Brande og Herning provstier blev
valgt EA.
Næste møde: torsdag den 23. februar kl. 18.00 i Konfirmandstuen.
Referent: EA

