Thorning sogn
Dagsorden og referat
Orienterings- og opstillingsmøde
Tirsdag den 18. september kl. 19.00 i Thorning Forsamlingshus (Store sal)
Der var 20 deltagere samt 5 fra menighedsrådet.
MR: menighedsråd - VB: valgbestyrelsen - DIR: dirigent
Pkt. 1. Velkomst. VB
Formand Annie Pedersen bød velkommen, takkede for fremmødet og pointerede, at det var
vigtigt med opbakning. ”Septembers himmel er så blå” blev sunget.
Pkt. 2. Valg af dirigent. VB
Henrik Rask blev foreslået og valgt.
Dagsorden blev uddelt, og Ellen Andersen blev valgt til referent.
Del 1: Orienteringsmøde
Varslet i Kirkebladet i august og i Kjellerup Tidende 4. september.
Pkt.3. Menighedsrådets opgaver og kompetencer. MR
Menighedsrådet har 6 medlemmer. Herudover deltager præsten og graveren som repræsentant
for medarbejderne.
AP redegjorde for menighedsrådets arbejde, som overordnet er at sørge for gode vilkår for
evangeliets forkyndelse. Opgaverne består derfor i at lede Thorning Kirkes arbejde,
medarbejdere, drift, vedligeholdelse og økonomi. Vi planlægger i samråd med præsten
aktiviteter, familiegudstjenester med efterfølgende spisning, stillegudstjenester og
sommeraftensang.
Vi har forskellige udvalg som kirke- og kirkegårdsudvalg, præstegårdsudvalg, byggeudvalg,
aktivitetsudvalg, koncertudvalg, redaktionsudvalg og gudstjenesteudvalg, der arbejder og
kommer med oplæg til møderne, som vi drøfter. Altså prøver vi at blive enige, men ellers er det
flertallet, der bestemmer; men det går egentlig ganske godt med det. De mange forskellige
opgaver kræver forskellige evner, og her kan man bidrage med de funktioner, man bedst kan.
AP redegjorde for formandens, sekretærens, kassererens, kirkeværgens, og kontaktpersonens
arbejde.
Vi har kompetencer til at påvirke i den retning, som vi også i enighed har besluttet i vores vision
for Thorning, som er at prioritere børn og unge i kirken - med kor, præstens samvær med
konfirmander før, under og efter konfirmationen, minikonfirmander, babysalmesang og
dagplejesalmesang.

Vi har et budget på 1,4 mil., som bruges på lønninger (ikke præstens), kirkelige aktiviteter,
administration, kirke, præstegård, renter, stiftslån og kirkegården.
Pkt. 4. Redegørelse for menighedsrådets arbejde siden sidste valg.
Vi afholder ca. et møde hver måned. Vi har siden sidste valg for 2 år siden afholdt 16 ordinære
møder + flere små ekstra fyraftensmøder/morgenmøder. I 2017 dannedes et fælles
præstegårdsudvalg i pastoratet (PUV). Vi har afholdt 2 ordinære fælles menighedsrådsmøder i
pastoratet, men i år er der afholdt 4, fordi PUV har haft en stor opgave med præsteboligen, der
blev erklæret uegnet til beboelse pga. skimmelsvamp, hvorom der blev givet en
pressemeddelelse den 12. juni 2018.
Provstiudvalget bakkede op om beslutningen, at præsteboligen skulle rives ned og en ny bygges.
Silkeborg Kommune har givet tilladelse til nedrivning.
Præstefamilien har siden før påske boet i deres sommerhus ved Rude strand og er nu genhuset i
en midlertidig lejlighed på Bragesvej 4 i Silkeborg, indtil den nye præstebolig står færdig. Jørgen
Løvstad er i sognene hver dag og har et beskedent kontor i graverhuset. Han deltager i alle
kirkelige aktiviteter og er altid at træffe på sin mobil.
Organist Steen Pedersen har opsagt sin stilling pr. 1.sep. Der arbejdes med at lave en
fuldtidsstilling med sognehjælperfunktion fra 1. dec./1. jan.
Der er lavet en samarbejdsaftale med Hørup om, at præstesekretæren er på kordegnekontoret i
Hørup, indtil sognehuset er færdigt.
Af aktiviteter har der været afholdt 4 Lutherarrangementer og studiekreds. Studiekreds om
Israel i forbindelse med sognerejse okt. 2018.Familiegudstjenester. Alle Helgens møde med
Charlotte Røhrt, Nytårsmøde med Jesper Grønkjær. Fine koncerter med Østjysk Kammerkor til
julekoncert og Ann-Mette Elten til forårskoncert. Sommersang i præstegårdshaven med Hans
Holm. Kirkevandring. Der er fælles koncertudvalg i pastoratet.
Samarbejde med Borgerforeningen om Fastelavnsgudstjeneste med tøndeslagning i hallen .
Friluftsgudstjeneste på Thorning Friluftsspils scene. Sensommermøde med Thorning
Foredragsforening med talere Henrik Stubkjær i 2017 og Iben Krogsdal i 2018.
Spørgsmål fra salen om sognehjælperopgaver.
Jørgen Løvstad fortalte, at opgaverne kan være spirekor- børnekor og skabe et fællesskab med
familierne. Fortsat at være kirkens talerør ved at samle tidl. konfirmander. I år samles de
mellem jul og nytår i konfirmandstuen. Samarbejde om familiegudstjenester. Aftensang i kirken.
Opgaverne vil være afhængig af personen. Vigtigt at se muligheder.

Pkt. 5. Redegørelse for kommende opgaver for menighedsrådet. (MR)
AP fortalte om den kommende og spændende periode med bygning og indretning af sognehus
og bygning af ny præstebolig.
Spørgsmål og debat: Er det nødvendigt med ny præstebolig? I så fald kan den så ikke bygges et
andet sted, og den nuværende bygning bruges af museet? Biskoppen anbefaler grøn energi i
kirker og præsteboliger. Provstiudvalget har bevilget midler til en ny præstebolig. Vil ikke give til
renovering, da den ikke kan forventes fremtidssikret.
Pkt. 6. Redegørelse for reglerne for opstilling af kandidatlister og afvikling af valget. (VB)
AP: En opstillet kandidat skal være fyldt 18 år, have dansk indfødsret, være folkekirkemedlem i
sognet eller have løst sognebånd. MR har lavet en kandidatliste, hvor nogle gode og friske
kræfter vil stille sig til rådighed.
Del 2: Opstillingsmøde.
Pkt. 7. Opstilling af kandidater til menighedsrådet. (DIR)
a. Navne – præsentation af kandidater på liste 1 (en lukket liste) – er de opstillede personer
villige til at modtage valg. (MR)
b. Præsentation af kandidater til menighedsrådet
c. Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne
Pkt. 8. Såfremt der er deltagere i mødet, der ikke har været tilfredse med afviklingen eller
resultatet af mødet, har de mulighed for at indlevere deres egen kandidatliste. Der er ikke
mulighed for at klage over afviklingen eller resultatet af selve opstillingsmødet. (DIR)
HR gennemgik pkt. 7 og pkt. 8.
Kaffe
MR præsenterede deres liste:
Kandidater: Ketty Nielsen, Vibeke Futtrup Pedersen, Torben Pedersen, Ellen Margrethe
Andersen, Jørgen Andersen, Annie Pedersen.
Suppleanter: Lisbeth Eskesen, Linda Lyngsøe, Jens Jørgen Pedersen
Debat: Ole Andersen og Morten Petersen mente, at der skulle være mulighed for at foreslå
kandidater på en åben liste. Eivind Lihn: Ligegyldigt, om det sker på en liste eller efter forslag.
Der er mulighed for at lave en liste 2. Ellen Andersen: Belært af erfaringen synes MR, at det var
vigtigt, at hjemmearbejdet var gjort ved at finde kandidater. Kern Oddershede: Der kan laves en
liste 2. Morten Petersen fandt, at listen var udmærket.
Kandidaterne præsenterede sig. Kern Oddershede foreslog applaus.
Dato for indlevering af anden liste er senest 2. oktober kl. 19.00 til Valgbestyrelsen ved Jørgen
Andersen. Dato for valg er 13. november.

Pkt. 9. Valg af stillere (mindst 5, højst 15). (DIR)
Kandidaterne skrev sig på listen, som blev underskrevet af stillere. (AP).
Pkt. 10. Eventuelt (DIR eller VB)
JA fortalte om den nye præstebolig og Jørgen Løvstad om indretningen. Det bliver et godt
fuldmuret, fremtidssikret hus, passende ind i miljøet ved Præstegården. Jørgen Løvstad: ”Vel
står det til, hvor mange lægger råd” (Prædikerens bog).
Processen følges i provstiudvalget og stiftet.
AP takkede de fremmødte og dirigenten, og aftenen sluttede med ”Nu går solen sin vej”.
Ref. EA

