Menighedsrådsmøde tirsdag d. 18. juni 2019 kl. 17.30 i Menighedshuset i Vium
Tilstede: Sanne, Carina, Anne-Marie, Leif, Søren, Tove (referat) Byggesagkyndig Lars var til stede under syn.
Afbud: Anker Tang, Jørgen Løvstad
Punkt nr.
45

Dagsorden
Syn over Vium Kirke og kirkegård
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Godkendelse og underskrift af referat fra
menighedsrådsmøde 21.05.2019
Godkendelse af dagsorden
Jagtlejekontrakt
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Vejledning vedr. ringning og kimning

Beslutning
Synsrapport vedhæftes referat
fra dagens møde
Lars spørger på priser vedr. dør
og port i graverhuset, og
spørger pris på pris på grus til p plads samt
Søren for istandsættelse af
alterkalken
Søren maler de 2 muranker
udvendig på kirken som er på
ikke kalkede vægge
Sanne spørger pris på maling af
vinduer udvendig i kirken
Godkendt
Godkendt
Jagtlejekontrakt udløber
31.08.2019. Der er taget kontakt
til jagtforening. Den der har
jagten bestemmer hvem der skal
gå på jagt.
Leif aftaler møde med
jagtforeningen i begyndelse af
august mhp. Forslag til ny
kontrakt.
1)Der foreligger en aftale for
ringning og kimning ved Vium
Kirke som menighedsrådet
aftalte med præst og vikar for
graver i 2018. Siden da har
menighedsrådet besluttet i
samråd med præst at tilføje en
halv times ringning før
solnedgang aftenen før St.
Bededag
2)Der er nu tilkommet beskrivelse
af hvordan ringning og kimning
foregik ved tidligere graver for
Vium Kirke, og der er stillet
spørgsmål ved hvordan vi ønsker
ringning/kimning fremadrettet.
3)Der foreligger desuden en
vejledning om klokkeringning fra
Kirkeministeriet.
Vi følger den vejledning der blev
udarbejdet sidste år, dog med
den tilføjelse at der også ringes
dagen før Store Bededag. Der
kimes kun 30 min ved en 9
gudstjeneste.
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Vedtægt for Vium Kirkegård
Arrangementer i efteråret f.eks. Møde for Menigheden,
Lanterne gudstjeneste, Allerhelgens gudstjeneste
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Planlægning af menighedsrådsmøder september,
oktober, november 2019
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Evt.

Udsættes til næste møde
Møde for menigheden efter
høstgudstjenesten den 22.
september. Sanne skriver til
kirkebladet.
Lanterne gudstjeneste gerne en
tirsdag sidst oktober først
november. Holdes som en
familiegudstjeneste.
Allehelgens gudstjeneste 3.
november der servers kaffe.
Vi aftaler mere til næste møde.
Søren vil gerne lave kirkekaffe.
Som forsøg kirkekaffe ved en kl 9
gudstjenesten fra september og
frem til påske.
Møderne skal fremrettet være
fra 18.30 – 20.30 med en
kaffepause.
Fællesmøde den 12. september
kl. 17.30 -21.30 sognehuset i
Thorning
August onsdag den 21 AnneMarie kage
Oktober tirsdag den 1.
November den 6.
Der er stort ønske om en fælles
studietur på tværs af sognene
med personale og
menighedsrådsmedlemmer med
ægtefælle.
Byggeriet af den nye præstegård
er så småt gået i gang. Leif
deltager i byggemøderne.
Emner til fællesmødet.
Studietur med personale og
rådsmedlemmer.
Jagtgudstjeneste
Babysalmesang
Carina skriver om Valdemarsdag
til kirkebladet.

