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Menighedsrådsmøde  

Tirsdag d. 18/6 2019 klokken 16.00 

Referat 
 

 

2.  Mødets hovedtema  

2.1 0. Opfølgning på Fremtidsværksted  

  

- Elsk Thorsø i september, kan vi 

gøre noget for at få det gjort mere kendt  

  

3. Menighedens liv og vækst  
3.1 O. Sognepræstens fokus     

3.2 O. Forkyndelsespuljen – status  - 

intet til dette møde 

3.3.B. Kommende aktiviteter  

   

 

 

 

 

 

 

 

3.4.B. Udbygget samarbejde mellem pastoratets 

menighedsråd 

 - hvor er vi i processen 

 - hvad er formålet med ændret 

samarbejde 

 - hvad er dit ønske om antal medlemmer  

 

 

3.5.B. Sommer sang ved søen 

 

 

 

 

4. Kirkegården og bygninger 

4.1 O. Kirken    

 

4.2 O. Orientering fra graver 

4.3 B. Kirkegårdsdrift   

 - opfølgning på kirkesyn  

   

 

 

 

 

2.1 Elsk Thorsø: forslag om infomøde f.eks. 

med initiativtagerne bag ideen. Aftalt at der 

informeres ved fyraftenstræf til efteråret, og 

elsk Thorsø flyttes til uge 41 eller 43 

 

3.1 Stille, dog flere dåb, dåbs kludene er blevet 

taget godt imod, nogle husker stadig lysestagen 

 

3.2 intet 

 

3.3 Oktober fyraftenstræf, Jonas Tyrsted 

kommer 1 time sammen med Rune fra Ulstrup, 

Rune er handicappet. Jonas syner et par sange i 

kirken 

Sommerkoncerten, der er solgt ca. 30-40 

billetter samme som sidste år 

Der pyntes ikke ekstra i kirken men låses op til 

prøver 

3.4 Inger, Nete, Erik mødes tirsdag for at 

snakke om processen. Formål: forenkle 

indkøbsproces for personale, Jacob ser de 3 

kirker son en fælles menighed, generelt mere 

enkelt samarbejde for de 3 sogne tilsammen. 

7 -15 menighedsrådsmedlemmer, optimalt 7 – 9 

Antallet bør afspejle antal medlemmer i 

sognene. 

3.5 Inspireret af Bjerringbro ide om at indbyde 

til ”fællessang ved søen” Ideen er god og 

kræver måske ikke større indsats. Asbjørn er 

også positiv for ideen. Der arbejdes videre med 

ideen til ”udførelse” i 2020 

4.1Vedr. lem til projektor fra loft i kirken, 

ændres der pt. ikke noget da der er forskellige 

udfordringer bl.a. et 60 cm tykt loft 

4.2 Grundet det gode vejr er der meget arbejde 

med at holde kirkegårdene 

4.3 Tilbud fra A.K. Total på opgaver på 

kirkegården, der indhentes tilbud fra andre før 

beslutning tages. Kirkedøren males efter ferien, 

pris ca. kr. 8000 Døren forventes dog udskiftet 

inden for en årrække, da den er medtaget. 
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5. Personale 

5.1 O. Generel orientering 

 

 
6. Økonomi. 

6.1 B. Budgetopfølgning for 2019   

   

6.2 B. Godkendelse af regnskab for 2018  

 - intet til dette møde 

6.3 B. Budget for 2020    

 - intet til dette møde 

      

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 Asbjørn er godt i gang som organist. Jakob 
og Thit har også haft en snak om samarbejdet 
med Asbjørn. 
Der er en del timer til rådighed på kirkegården 
af forskellige årsager 
 
6.1 Intet 
6.2 intet 
 
6.3 Intet 
 
7.1 Broer i præsteskoven efter skuespillene får 
sandsynligvis lov at blive stående. 
7.2 Intet 
 
7.3 Intet 
 
7.4 Intet 
 
8. Intet 


