Referat af fælles menighedsradsmøde for Thorning-Grathe-Vium
pastorat i menighedshuset i Vium onsdag d. 27.4. kl. 19-22
Tilstede:

Jørgen Løvstad, Søren Peter, Ejvind, Jørgen Andersen, Per, Anne Marie, Ellen Margrethe,
Verner, Ruth, Inger, Margit, Dorthe, Søs, Tove, Anne, Poul Erik, Lisbeth (referent) og Jens
Kristian (har redigeret referat)

Afbud:

Claus og Susanne

1. Velkomst ved Jens Kristian. Dagsordenen og planen for aftenen godkendt af alle.

2. Oplæg og drøftelser af fælles anliggender:
a) Gudstjenesteplanlægning - inddragelse af begge præster i vores 125 % normering i
pastoratet, fælles gudstjenester, særgudstjenester mv. (kort oplæg ved Jørgen Løvstad & Jens
Kristian).
Jørgen uddelte dokument med principper for fordeling af gudstjenester i de enkelte sogne
som oplæg til drøftelse. Se særskilt bilag.

b) Kirkeblad og hjemmeside
- strategi for kirkeblad og hjemmeside (kort oplæg ved Jørgen Løvstad)
- fordelingsnøgle vedr. betaling af kirkeblad (kort oplæg ved Inger)
Punkter til drøftelse i udvalgene




Bagside af uddelte dokument. Strategi for kirkebladet. Se særskilt bilag.
Forslag om drøftelse af brug af Facebook
Økonomi omkring kirkebladet - nuværende ordning er måske ikke helt fair. - forslag
11% Grathe, 22 % Vium og 67% Thorning. En fremadrettet aftale.

c) Fælles arrangementer - koordinering samt forslag til konkrete initiativer, herunder dato for
fejring af 100 års jubilæum i Grathe, foredrag, koncerter mv.






100 års jubilæum Grathe - 25/5 2017 (Kristihimmelfartsdag) Dato er godkendt
Forslag om flere kirkekoncerter
Kalender, så man kan sikre sig at arrangementer ikke falder samtidig. Udfyldes på
fællesmøder. Man skal forberede sig på møderne inden fællesmøde, så man kan
træffe beslutningen på mødet. Drøfter i rådene.
Fælles udvalg til planlægning af koncerter/ arrangementer

d) Koordinering ved fremtidige ansættelser (kort oplæg ved Eivind)
Forslag til drøftelser i udvalgene: Menighedsrådene snakker sammen, når man ansætter
fremtidige medarbejdere. At man snakker sammen inden ansættelser, for at give nuværende

ansatte mulighed for flere timer. Kontaktpersoner kan tage det op ved MUS samtaler. Drøftes
i rådene.

e) Nedsættelse af udvalg til at varetage pastoratets interesser ved fremtid ansættelse af ny
sognepræst i Hinge-Vinderslev (kort oplæg ved Søren Peter)
Stilling i Hinge - Vinderslev slås op, når præstegård står færdig. Søren Peter er nu konstitueret
i stillingen. Der skal findes en fordeling, mellem Jørgen og bistandspræst. Der skal laves en
prioritering for fordelingen. Rådene skal tage stilling til punkter til opslaget. Der skal
udarbejdes et regulativ og vælges en person fra hvert råd til at varetage det.

f) Øvrige fælles anliggender, herunder fælles præstesekretær.
Der er ikke nået til enighed om at få en fælles præstesekretær, da sekretæren i så fald vil
komme til at sidde i Kjellerup.

g) Eventuel ideudveksling vedrørende de forestående menighedsrådsvalg.




Laila vil gerne have en samarbejdsaftale med menighedsrådene, så hun kan få en
trykhed i ansættelsen.
Forslag om sammenlægning af menighedsrådene. Er ikke aktuel nu.
Man kan søge om at afholde menighedsråd hver anden år.

3. Selvstændige menighedsrådsmøder, hvor punkterne fra punkt 2 drøftes.
4. Fælles - der træffes beslutninger vedrørende punkter fra den fælles drøftelse tidligere på aftenen
Punkt a)
Ønsker og indstillinger fra de fra forskellige menighedsråd til gudstjenesteudvalget:












Høstgudstjeneste i Gråmose
Første søndag i advent Grathe kl 14.00
Vium informationsgudstjenesten som søndagsgudstjeneste.
Påskemiddag skærtorsdag i Vium
1.søndag i advent gospelgudstjeneste Vium evt. kl 19.00
Juleaften som rokade i de tre kirker, så man skiftes til at have tidlig og sene
gudstjenester
Nytårsdag i Vium
Thorning: fint, hvis der er 4 gudstjenester om måneden i Thorning
Thorning har konfirmandindskrivning
Bistandspræsten har en gudstjeneste om måneden i pastoratet, feriedage fratrukket
Grathe vil gerne fastholde to gudstjenester, og hvis særgudstjenesterne falder på en
søndag så indgår de bare i søndagsgudstjenesterne.

Beslutning:



Alle bakker op om aftalen for Thorning-Grathe-Vium med 4-2-3 gudstjenester pr.
måned og særgudstjenester indgår som en del af disse 4-2-3-gudstjenester.
Gudstjenesteudvalget må gå videre med, hvordan det praktisk tilrettelægges herunder bedst mulig udnyttelse af de 25 % bistand fra Hinge-Vinderslev, som vi får
oven i pastoratets 100 % stilling.

Punkt b:






Alle tilslutter sig forslaget om ekstra fane under hjemmesiden i henhold til Jørgens
forslag. Den kan hedde oplysning i forbindelse med sjælesorg.
Opdeling af hjemmesiden med en pind til hver kirke.
Vium vil gerne bruge den Facebookside, der er lokalt.
Der er allerede oprettet en Facebookside for Thorning, Grathe, Vium.
Forslag om ændring af fordelingsnøglen. Claus og Inger sætter sig sammen og laver
en aftale.

Punkt c:
Planen udsættes til næste møde, da der ikke kunne opnås enighed

Punkt d)
Alle vil gerne koordinere ved fremtidige ansættelser og samarbejde under hensyn til lokale
forhold.

Punkt e)
Der nedsættes et udvalg med én deltager fra hvert sogn.

Punkt f)
Der indgås en samarbejdsaftale med Laila, hvis det kan lade sig gøre og giver mening.
Thorning drøfter dette på et menighedsrådsmøde og vender tilbage til Vium med et svar.

Punkt g)
På hjemmesiden meninghedsraad.dk kan man finde forskellige forslag og ideer til
menighedsrådsvalget.

5. Dato for det næste fællesmøde samt finde menighedsråd, der står for mødet.
Ny dato og sted: Thorning er arrangør og mødet afholdes i Vium onsdag den 26.10. 2016 kl.
19.00.

