Referat for menighedsradsmøde i Vium d. 21.01. 2016
Til stede: Poul Erik, Jørgen, Susanne, Anne, Tove, Egon, Anker og Jens Kristian (referent)
1. Salme - Du Herre Krist
2. Konstituering - uændret
3. Godkendelse af referat fra menighedsrådsmødet d. 24.11.15 - godkendt med
den kommentar, at referenten skal huske at have de tilstedeværende med på
referatet.
4. Nyt fra
a) regnskabsføreren
- revisionsprotokollatet vedrørende regnskabet 2014 vedlagt som bilag.
- Engangsønsker for 2017, 18, 19 og 20 - vi ønsker en ny plæneklipper til
2018 - beløb 40.000 kr.
- Vi skal huske at have minimum to tilbud på arbejder, der beløber sig til
mere end 25.000.
b) præsten
- påske - der sættes annoncer i + laves flyers omkring
påskearrangementer i Gl. Kjellerup Kommune - i Vium Kirke er der
bl.a. påskefrokost skærtorsdag 17.30 i Vium
- skriv din historie arrangement - der var 13 deltagere. Det kører hver
anden tirsdag
- til overvejelse: Kan vi lave musikalsk legestue?
- Jørgen vil lave to konfirmandweekender for hhv. piger og drenge
- Stillegudstjeneste søndag kl. 19 i Grathe
- Til overvejelse: Jørgen vil gerne lægge en guide på vores hjemmeside
til at læse i bibelen og salmebogen.
- Diakoniprojekt - Jørgen har fået en henvendelse fra Kirkens Sociale
Arbejde - vi sætter en lille artikel i kirkebladet om dette
c) Graveren
- Poul Erik rydder op i papirerne, Anette havde stående
- Der plantes en rødeg eller rød ahorn, der hvor ahorntræet stod i
præstegårdshaven
- Der er beskåret træer rundt kirkegården
d) Valgte i menighedsrådet - herunder opfølgning på punkter fra referat
- kirkevandringsudvalg: Anne kan deltage torsdag kl. 17
- hjemmeside - Anne reaktiverer den - den er lukket ned pt.
- Kjellerup Tidende vil ikke længere gratis skrive gudstjenestetiderne for
kirkerne - vi afventer det fælles initiativ, som SPV står i spidsen for
- Fælles konfirmand-info-arrangement og -gudstjeneste d. 14. april kl.
17 i Vium - med let traktement
- den årlige udflugt bliver den 15. juni
5. Forslag til ny struktur for menighedsrådsmøderne (Jørgen) - se bilag 2
Vi tilslutter os forslaget om at holde to fælles menighedsrådsmøder om året januar og august, men foreslår det førstkommende fællesmøde i maj. Hvis
ikke vi hører andet, mødes vi til fællesmøde onsdag d. 11. maj.

6. Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp d. 13. marts - vi dropper det i år.
7. Nyt kirkeblad - forslag til indslag (Susanne og Jørgen skriver indslagene) - og hjemmeside
(konfirmationsdatoer). Mht. konfirmationsdatoer henholder vi os til det, der stod i kirkebladet
september 2014:
”På den lange bane kan vi fortælle, at menighedsrådet har besluttet at ændre konfirmationsdatoen i Vium fra 2018, så
konfirmationen i 2018 og frem kommer til at ligge om lørdagen før konfirmationen i Thorning, således at konfirmanderne i
Thorning-Grathe-Vium - der går i klasse sammen - oplever at blive konfirmeret indenfor den samme uge eller 8 dage.
Konfirmationsdatoerne frem til og med 2017 er allerede meldt ud på Vium Kirkes hjemmeside for længst - og de ligger naturligvis
fast. De præcise konfirmationsdatoer for 2018 og frem bliver snarest lagt ud på hjemmesiden også.”

8. Evaluering af afholdte arrangementer sidens sidst:
 Gospelgudstjeneste d. 29.11. - super arrangement
 Julekoncerten d. 11.12. med familien Hald og efterfølgende hygge godt
 Andre
9. Kommende arrangementer:
 Menighedsmøde d. 3.2. kl. 19 - tovholder, ideer til oplæg mv.
(tovholder kaffe og kage Susanne)
 Sangaften/andre arrangementer i vinteren og foråret - vi prøver at
invitere Tante Andante til et børneevent/en børnegudstjeneste en
gang i foråret (Susanne kontakter dem og finder en dato i april)
 Spaghettigudstjeneste torsdag d. 25.2. (Anne tovholder, Egon
hjælper)
 Påskeevent - gudstjeneste skærtorsdag og spisning af et måltid - med
tilmelding til Jørgen (Susanne tovholder, Tove, Egon og Jens Kristian
hjælper, Anne laver pynt). Vi kontakter kogekonen.
 Sankt Hans - vi holder ikke Sankt Hans i år - Susanne kontakter
beboerforeningen, Egon kontakter idrætsforeningen.
 Studiekreds/alfakursus om kristen tro i praksis i efteråret - punktet
udskydes til visionsaftenen
 Alle Helgens arrangement - udskydes til fællesmenighedsrådet
 Julekoncert/andre koncerter 2016 - udskydes til
fællesmenighedsrådsmødet
Kommende menighedsrådsmøder
Menighedsrådsmøde torsdag d. 10.3. - Egon tager kage med - de
første tre kvarter er et økonomipunkt.
- Visionsmøde fredag d. 8.4. kl. 18 i menighedshuset (halv times
menighedsrådsmøde først)
- Fælles menighedsrådsmøde d. 11. maj
- Menighedsrådsmøde d. 1. juni kl. 18.15 (kirkesyn først) + budgetmøde
- Visionsaften for menighedsrådet d. 4.3. kl. 17
10. Eventuelt
Følgende har købekort til Coop: Anne, Susanne, Tove har ét.

