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Menighedsrådsmøde  

Tirsdag den 16/1 2018 klokken 16.00 

Referat 

 
 

1. Velkomst og fællessang  
2. Mødets hovedtema  

2.1 B. Opfølgning på målsætning og indsats i 

perioden 2016 – 2020 – bilag tidligere udsendt

  

Vi vil grundigt drøfte de 

indsatser vi tidligere har 

foreslået og vælge vore 

fremtidige prioriteringer. Også 

med udgangspunkt i den 

ændrede personsammensætning i 

menighedsråd og ny præst.  

Nyt : 

- Kirkekaffe 
- Ensomhedsprojekt i 

Favrskov kommune   
3. Menighedens liv og vækst  

3.1 O. Sognepræstens fokus – orientering og 

oplæg om hvad der rører sig 

3.2 O. Forkyndelsespuljen - status 

- Puljen er med overførte midler 

fra 2017 nu på kr.123.840,54 

inkl. til beløb til magasin 

- Magasin om Thorsø kirkes liv  

3.3 B. Indsamlinger i Thorsø kirke i 2018. Evt. at 

målrette indsamling til lokal julehjælp evt. i 

samarbejde med andre 

 

 

3.4.B. Kommende aktiviteter - opgave fordeling  

 - Besøg hos tekstilkunstner den 12. 

februar – bus, kaffe  

 - Fyraftenstræf den 6. marts kl. 17,00 

 

4. Kirkegården og bygninger 

4.1 O. Kirken opfølgning på tyveri 

 - 2 messehagler er leveret 

 - lysestager og dåbskande er leveret 

 - træskærer er i gang 

- tjekliste for opfyldelse af 

forsikringsbetingelser 

 - indkøb af katafalk og gulvstager 

 

 

 

4.2 O. Orientering fra graver 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 ”genopfriskning” ud fra omdelt materiale fra 
2017.  
Jakob: forslag om kirkekaffe efter gudstj. Kl. 
10.30 – mange fordele ved dette i forhold til det 
sociale liv. Det forsøges ½ år – evalueres – Jan P. 
står for kaffe/småkager. 
Ensomhedsprojekt: flere forskellige foreninger 
(kirken repræsenteret v/ Erik) har set på 
muligheder i forhold til dette. Mere relevant vi 
forsøger at finde et bidrag i menighedsrådet. 
Erik ser nærmere på muligheder mht. frivillige 
(Elsk Thorsø) 
 
3.1 Travlhed – kirkeblad – bisættelser – 2 x mini 
konfirmand i foråret. Del gerne/kommenter på 
kirkens FB side så den bliver synlig/udbredt. 
 
3.2 Pengene er til disposition 
O. om magasin – brainstorming på maj mødet 
om indhold – Temaet er Kirken 
 
3.3 Indsamling til høstgudstjeneste – indsamling 
(2 mdr.) i efteråret til julehjælp i sognene – 
alene eller i samarbj. Med røde kors overvejes – 
mulighed for mobilepay? 

  
3.4 Besøg hos tekstilkunstner – kaffen 
medbringes – drikkes f.eks. hos Lise.. 
Fyraftenstræf næste møde 
 
4.1 Erik fortæller efter gudstj. På søndag 
omkring de ting der pt. Er generhvervet efter 
tyveriet. Jan P. sørger for kaffe. 
Tjekliste færdig i kommende uge. 
Graver må ikke af forsikringsmæssige årsager 
hjælpe med flytning af kiste – enighed om 
indkøb af katafalk m/klæde til kr. 11000 
Enighed om indkøb af 2 stk. gulvstager til 
lys/blomster kr. 16000 mod normalpris kr. 
20000   
4.2 O. møde med jobcenter – samarbejde med 

praktikant forsætter 2 timer pr. uge. Årligt møde 

med kirkeværge Hanne. 

Bevaringsværdige gravminder (4 stk.) bliver 

stående på gravstederne. 
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5. Personale 

5.1 O. Generel orientering  

  

6. Økonomi. 

6.1 O. Budgetopfølgning for 2018 – 

kvartalsrapport for 1. kvartal intet til dette 

møde  

6.2 O. Godkendelse af regnskab for 2017 

  intet til dette møde 

6.3 O. Budget for 2019    

 Intet til dette møde 

 

6.4.B. Underskrift af ny regnskabsinstruks, som 

følge af  ny præst 

 

7. Orientering fra udvalg mm 

7.1 O. Præstegårdsudvalg  

7.2 O. Aktivitetsudvalg   

   

  

7.3 O. Fælles menighedsrådsmøde – opfølgning 

ol. 

7.4 O. Andet  

 

8. Eventuelt  

 

 

 

 

  

9. Godkendelse og underskrift af protokol 

 

 

 

 

Jakob Fink 

 

Erik Bertelsen 

 

Jan Rosendal 

 

Vicki Nielsen 

 

Hans Dahlgård 

 

Inger Lise Horn 

 

Tine Sakskøbing 

 

 

 

 
 
 
   

 

 

5.1. Inger ”vinterfyret” – Mariann (sekretær) 

medarbejdersamtale 

 
6.1 Intet 

 

6.2 Intet 

 

6.3 Intet 

 

 

 

6.4 dette klares på mødet 

 

7.1 går stille og roligt 

 

7.2 Værdi debat til efteråret 2018 med tidligere 

biskop Sten Skovsgård og politiker Daniel Toft 

Der arbejdes med ide om sommerkoncert i 

Vejerslev kirke med organist m.fl. fra Tvilum 

7.3 Intet 

 

7.4 Intet 

 

8. Ønske fra Inger om microovn – der ses på 

dette. 

Affald fra arr. – det må gerne kommes i 

container på kirkegården. 

Ønske om et ekstra stålbord 

På næste møde for formændene skal det drøftes 

hvordan man forholder sig til krav om optag af 

elever kontra afgift hvis ikke optag 

Næste møde er flyttet til onsdag d. 28/2 kl. 16.00 
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