Kirkeblad og hjemmeside.
Kirkeblad:
Hele tænkningen i kirkebladets indhold er vedrørende fremtidige tiltag og
arrangementer.
Brug af lokale billeder – vi skal huske at tage billeder, som kan bruges til
lignende arrangementer – og gerne med lokale personer på, som kan genkendes
ude i pastoratet.
Hjemmesiden:
Ud over alle de gode og faktuelle ting på hjemmesiden som
Kalender, oplysninger om menighedsrådsmedlemmer, konfirmationsdatoer mv
opbygge et sæt af undervisning/oplysning i forbindelse med sjælesorg og anden
betjening af mennesker i nød.
Nogle er ikke meget for at komme i kirke eller tage kontakt til en præst – og da
kan sådan et tiltag være med til at åbne op for mulighederne, så de for det første
lader sig betjene af bøn, evt. salmebog og bibel, og evt. får mod til at henvende
sig.
Eks. 1.
Under en fane med titlen: Når livet gør ondt…
Hvordan kan jeg søge trøst, når jeg har mistet ved
dødsfald(
sygdom
forestående snarlig død
skilsmisse.
Hvad tilbyder kirkelige og andre organisationer af hjælp – eksempelvis
sorggrupper i Provstiet mv.
Eks. 2.
Hvordan forholder jeg mig som pårørende til mine nærmeste, når de rammes af:
Svær sygdom
Ulykker
Skilsmisse, mm.
Eks. 3.
Hvordan kan jeg bede?
En undervisning i, hvordan man beder og hvilke bibelske tekster, der kan være
anvendelige.
Fælles menighedsrådsmøde 27. april 2016 Vium Sognehus.

Gudstjenester i Thorning – Grathe – Vium pastorat.
Principper for fordelingen af gudstjenester i de enkelte sogne:
1. Forsøge at fastholde den nuværende ordning:
Pr. måned:
Thorning 4
Vium 3
Grathe 2.
Denne ordning tager ikke hensyn til forholdstallene mellem antal
folkekirkemedlemmer i de enkelte sogne.
2. Alle kirker har mindst én højmesse pr. måned.
3. Der er hver søndag mindst én højmesse i pastoratet.
4. Særgudstjenester
Thorning
Natkirke (Før jul)
Aftenssang(sommer)
Spaghettigudstjeneste

Grathe
Kyndelmisse.
Stillegudstjenester

Vium
Gospelgudstjenester
Havegudstjenester
Spaghettigudstjeneste
Jagtgudstjeneste

5. Bistandspræsten forsøger at have lige fordeling mellem gudstjenester kl
9.00 og 10.30.
6. Evt. inddrage præster til at dække yderlige ønsker om gudstjenester, som
rækker ud over, hvad sogne- og bistandspræsten kan medvirke i.
Man skal lige gøre sig klart, hvilke konsekvenser det kan have for graver,
kirkesanger og organist.
7. Fastholde, at der er gudstjenester i alle kirker på følgende dage:
1. søndag i advent.
Juleaften.
1. Nytårsdag.
Påskedag.
Alle Helgens søndag.

