Menighedsrådsmøde den. 8/1 2018 kl. 18.30
Tilstede. Jørgen, Anker, Sanne, Carina, Diana, Tove, Per, Kjeld og Anne-Marie (Referent)

1. Salme
2. Godkendelse af referat og underskrevet
3. Nyt fra:
Præsten: Fortæller at der er lavet en bog fra Jesper Langballe og snakker om at der skal
laves en ny bog. Den 25. januar kommer der besøg af en mand der fortæller om forskellige
kirker. Hvis vi kan finde noget om Vium sogn, skal vi endelig sig til. Tænke over hvad niveau
vi ligger på, og tænke over om den skal sælge for 20 kr. Jørgen vil prøve at forespørge sig
om pris og evt. fotograf.
Jørgen fortæller at Vibeke Clausen inviterede hans kone med til Bording om Kristfullness og
lufter tanken om evt. skulle have et lignende arrangement ude til Vium.
Regnskabsfører: Regnskabet er klar i marts og at vi skal tænke over hvad vi bruger pengene
på fremover. I dag skulle det nye lønsystemet men det er ikke sket.
Graver: Fortæller at der kom nogle før jul og ville til at rydde gravpladsen, og at det
kostede 500 kr. for at flytte gravstenen og at det bliver passet og holdt i labedariet. Der var
en gravsten som har fået knust en ramme med et billede. Og gravermedhjælper vil prøve
at lave det.
Kontaktperson: Holder et møde på fredag den 12. januar
4. Der skal måles op om timer passer med antal areal og der kommer mere information om
det.
5. Kommende arrangementer:
Spaghettigudstjeneste den 7. februar kl. 17 fastelavn Carina og Anne-Marie
Tante Andante d. 14 marts kl. 17 spørge Susanne om hun kan hjælpe ellers vil Sanne
Skærtorsdag den 29. marts Tove hjælp til servering og afrydning Sanne
Lise Pedersen den. 11. december kl. 17
6. Kirkebladet: Der skal noget i om Tante Andante Diana skriver noget om det. Og Sanne
skriver noget om lysestagen. Jørgen skriver noget om skærtorsdag og Jonna tager imod
tilmeldinger.
7. Har haft et møde om det nye sognehus og at det er mening at det skal bygges og at
provstiet har bevilliget nogle penge. Og at vi er blevet orienteret og at vi godkender det
under forudsætninger at finansieringen er i orden.

8. Punkter til fællesmøde: Orientering om Sognehuset
Orientering om præsteboligen.
Sognemedarbejder fra Jørgen.
Mødet er den 1. februar kl. 18.30 i Vium
Mødes kl. 18 Sanne laver lagkager
9. Evt.
10. Carina sørger for forplejning den. 7 marts 2018 kl. 18.30 og der er regnskabsmøde og der
er mødepligt.

