Menighedsrådsmøde tirsdag den 19. marts 2019 kl. 18.00 i
Menighedshuset i Vium.
Tilstede: Anne- Marie, Carina, Sanne, Lene, Søren, Anker, Tove (referat)
Afbud: Leif erstattet af Dennis, Jørgen
12. Salme

13. Underskrift og godkendelse af referat fra sidste menighedsrådsmøde 08.01.2019

14. a) Nyt fra regnskabsfører
Regnskabet gennemgået
b) Nyt fra præst
Tanker om en sognetur til Oberammergau.
c) Nyt fra graver
Foråret er begyndt med hvad det indebær af arbejde på kirkegården.
15. Udskiftning af elpærer i kirken
Der findes led-pærer som kan dæmpes og slukkes fra en fjernbetjening. Giver mulighed skabe et bedre
lys i kirken. Det er runde hvide pærer hvor vi har kærtepærer så det vil give et andet udtryk. Søren
fremskaffer pærer som vi kan se på næste møde.
16. Ønske om salmebøger med ekstra stor skrift
Carina undersøger hvad de koster til næste møde.
17. Fremlæggelse af fremtidig plan for udviklingen af kirkegård, haven, gården/p-plads
Følgende områder laves i år. Der påbegyndes af flytte gravsten fra område B til område E,
præstegårdshave (planterne fra bedene flyttes til tomme grave på kirkegården, og område F.
Gravstederne mellem område A og område F er meget fugtig. Der overvejes om der ikke skal laves nye
gravstedsaftaler der.
18. Planlægning af informationsgudstjeneste, skærtorsdagsarrangement, Valdemarsdag
Informationsgudstjeneste: Tove laver sandwich, køber ind. Carina hjælper til
Skærtorsdag: Vibeke laver dekorationer. Tove og Sanne står aftenen
Valdemarsdag drøftes videre på næste møde.

Spirekoret holder afslutning den 26/5 kl 14.00 i kirken, dernæst sammenkomst i Menighedshuset. Der
skal bruges 2 til at lave kaffe, tænde bål mm.
19. Gave til Thorning Menighedsråd ved indvielse af Sognehuset i Thorning
Vi giver 1000 kr.
20. Ansøgning om bidrag til ”Himmelske dage på Heden”
Vi sender de ansøgte 2000 kr.
21. næste møde planlagt til 23/4 (Leif), 21/5 (Jørgen) 18/6 (Anne-Marie) – Klokkeslæt?
Møderne holdes kl. 18
Den 21/5 er der mødepligt, budget gennemgang
Den 18/6 holdes der også kirkesyn
22. Samarbejde med Levring Menighedsråd vedr. gravermedhjælper
Er godkendt.
23. Eventuelt

24. personale
Henlægges til et lukket punkt

25. konstituering
Da Dianna er udtrådt af menighedsrådet og er erstattet af Carina skal der ske en ny konstituering.
Carina bliv næstformand og Carina kommer med i gudstjenesteudvalget sammen med Tove.

