Menighedsrådsmøde Vium d.11/10 2017
Tilstede: Carina, Sanne, Tove, Diana, Anker, Jørgen, Paul Erik, Anne-Marie (referent)

57. Referat er godkendt og underskrevet.

58. Gennemgang af revisions report: Der er en anmærkning om at der ikke budgetteret med større beløb
og at det er større beløb der er blevet betalt af kassen og at der skal rettes op på det fremover.

59.
Nyt fra regnskabsfører: Har fået udleveret kvartalsrapport og gennemgang . Og fået udleveret Budget,
formål og gennemgang af det. Og hvad pengene er blevet brugt på.

Nyt fra Præsten: Skolen fik et billede fra menighedsrådene ved Åben skole d. 5/10- 17.
Og fortæller om en forestilling om at kristendom rummer alle uanset hvordan man er. Jørgen har søgt om
at komme på et kursus om børnegudstjeneste.
Have en sognemedhjælper til at blive ansat i Vium-Thorning og Grathe i pastoratet som kunne varetage ved
børnegudstjenester m.m.
Evt. kunne arrangerer noget for de unge mennesker.
Minikonfirmander vil gerne have flere gange end kun de 8-9 gange der er.
14. november kl. 19 er der alhelgens aften i Thorning
Lyserød lørdag hvor der blev holdt gudstjeneste fredag aften i stedet for lørdag formiddag. Jørgen vil høre
om hans kollegaer og snakke om der skal gøres med ved arrangementet.

60.
Kommende arrangementer:
Orienteringsmøde for sognet d. 29/10 Sanne og Diana
Lanternegudstjeneste d. 1/11 kl. 17 Carina og Anne-Marie
Jagtgudstjeneste d. 11/11 kl. 16.15 Diana og Tove
Risengrød for Dagplejen 14. december Carina og Tove
Nytårsgudstjeneste d. 31. december

61.
Børnegudstjeneste i 2018
Prøve at lave en børnegudstjeneste en søndag
Laves en flyer hvor der er arrangement om børnegudstjeneste
14. marts Børnegudstjeneste Tante Andante
11. december Børnegudstjeneste Lise Pedersen

62.
Gudstjenesteudvalg: Diana og Tove
Koncertudvalg: Tove og Diana
Præstegårdsudvalg: Tove og Sanne
Byggeudvalg: Tove
Kirkeblad: Tove
Formand: Diana
Næstformand: Carina
Kasser: Tove
Sekretær: Anne-Marie
Kontaktperson og Kirkeværge: Sanne
63.
Spisning inden mødet starter. Og maden købes udefra. Og mødet starter kl. 18.30 Næste gang d. 31.
oktober kl. 18.30 Sanne tager mad med.
64. EVT
Kursus d. 13/11 i Bording om DAP
Punkt på dagsorden ny dato fælles menighedsrådsmøde

