Menighedsrådsmøde d. 29/10-2018 kl. 18.30 i menighedshuset i Vium
Tilstede: Diana, Anni som suppleant for Anne-Marie, Carina, Tove, Anker, Søren, Jørgen, Sanne (referent)
Afbud: Anne-Marie
65. Salme
66. Referat godkendt og underskrevet
67.
Nyt fra præsten: Orienterer om at være flyttet i rækkehus i Silkeborg efter at have boet i sommerhus fra 27.
marts til midt august og ser frem til at præstegården i Thorning hurtigst muligt bliver bygget og
indflytningsklar. Savner at bo i Thorning. Udfordrende at organiststillingen er ubesat. Vanskeligt også at
finde vikarer, og det bliver hurtigt dyrt. Israels turen gennemført på tilfredsstillende vis. Overvejelser om
bustur til Tyskland med øje på Luther om et par år. Orienterer om arrangementer i Thorning og Vium vedr.
Allerhelgen. Der er et arbejde i gang vedr. produktion af ikoner til julegudstjenesterne. Byder velkommen til
graveren.
Nyt fra regnskabsfører: Intet
Nyt fra graveren: Er glad for at være kommet i gang, og glad for at være her. Er opstartet grandækning i
sidste uge. Har fået en henvendelse vedr. den gamle præstegårdshave, som nogle frivillige påtænker at
tilbyde at hjælpe med at holde. Menighedsrådet er ikke blevet kontaktet desangående.
68. Frede Møller har kontaktet Jørgen og spurgt om vi har lyst til at bruge ham i kirken. Pris 700-800 kr. pr.
gang + selvfølgelig løn til de øvrige medarbejdere. F.eks. ved sygdom eller en søndag hvor der er 3
gudstjenster for præsten. Når lejligheden byder sig kan vi kontakte for hjælp. Der bliver ikke tale om ekstra
gudstjenester, men afløsning i allerede planlagt gudstjeneste program. Der bliver ikke tale om afløsning
hver eller hver anden måned, men ved sjældnere lejlighed.
69. Helle Gottenborg har tidligere forestået meditationsgudstjeneste 2 gange i Vium Kirke. Der bliver givet
udtryk for, at meditationsgudstjeneste vanskeligt kan opfylde det samme som en traditionel gudstjeneste.
Vi afventer umiddelbart at booke nye meditationsgudstjenester af hensyn til økonomi. Drøftelser om at der
f.eks. er natkirke og stillegudstjenester som alternativer til traditionelle gudstjenester i de andre kirker i
sognet. Der kunne måske være en mulighed for rotation i hvor de forskellige mindre traditionelle
gudstjenester foregår. Desuden drøftelse om at med forskellige typer gudstjenester når vi forskellige
målgrupper, og ved f.eks. meditationsgudstjeneste ser vi nogle i kirke som ellers sjældent er her.
70. Tilbagemelding fra provstiet vedr. opmåling er at til Vium Kirke, kirkegård, haven, parkeringsområdet og
menighedshus opmåles totalt 2549 timer svarende til 1 fuldtids graver og 650 medhjælpertimer.
Der er et svagt fald i indbyggerantal, men antal af indbyggere over 50 år er svagt stigende. Kun få
begravelser og andre kirkelige handlinger, og der må forventes et fortsat svagt fald.
Provstiudvalget anbefaler at menighedsrådet iværksætter en proces til fremtidssikring af kirkegården,
således at man mere målrettet går efter at udfase dele af kirkegården fra aktiv drift og samler de aktive
gravsteder på en mindre del af kirkegården. Dette for at minimere indtrykket af de mange tomme
gravsteder og bruge kirkegårdsarealet mere rekreativt og mindre vedligeholdelseskrævende. Sydsiden af

kirkegården og den nye afdeling mod vest anbefales hertil. Det anbefales at inddrage konsulent til
vejledning af menighedsrådet i processen.
Ligeledes anbefales det at iværksætte en ændring af den gamle præstegårdshave evt. til flere træer/urørt
skov, således at det binder færre timer hos graveren. Ligeledes bør det overvejes, om der kan ske
indskrænkning af den meget store parkeringsplads og erstattes af f.eks. træer/skov. Det anbefales at søge
samarbejde med andre kirkegårde i området/pastoratet i forbindelse med ansættelse af graver og
medhjælper og evt. indkøb af maskiner.
Der er planlagt en aften arrangeret af provstiet vedr. kirkegårdsprojektet i Bording 21/11-18 hvor graver
Søren og Leif Pedersen vil deltage mhp. Inspiration. Umiddelbart har Søren en del idéer, som vi også gerne
vil drøfte siden.
71. Forpagtningsaftale vedr. bortforpagtning af jorden: Arne Duch vil gerne leje jorden på uændrede
betingelser år 2019 til og med år 2023, altså 5 år. Der er taget kontakt til LMO mhp. Udarbejdelse af tillæg
til eksisterende kontrakt. LMO oplyser, at der formentlig ændres i støtte vilkår til landbrug i år 2021,
hvorfor vi i et sådan tilfælde kan forvente ændring i det beløb der kan gives i jordleje. Vi forpligter os i
nærværende aftale til at gå i dialog om dette.
72. Tilbud på understrygning. Understrygning kirke 9500 kr + moms, graverhus 16000 kr + moms. Vi
iværksætter processen med aftale om at få arbejdet udført i år.
73. Rejsegilde Sognehus i Thorning 7. dec. 2018 kl. 12, menighedsrådsmedlemmer og håndværkere
inviteres
74. Evt.
15. juni Valdemars dag hvor Dannebrog fejres. I år 2019 er der 800års jubilæum for at Dannebrog daler ned
til danskerne. Jørgen vil gerne forestå denne fejring for hele sognet til afholdelse i Vium
Koncertudvalget har alene julekoncerten på programmet næste år.
Næste menighedsrådsmøde bliver onsdag d. 28. november 2018 kl. 17 i Vium Menighedshus. Tove står for
en sandwich, Sanne for lagkage – dette er Carinas sidste møde i menighedsrådet i denne omgang.
75. Personale som vedtages at blive et lukket punkt

