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Dagsorden, torsdag, d. 7. juni 2018
Formand EN

Referat af
Menighedsrådsmøde i
Them Sognehuset torsdag,
d. 7. juni kl. 18.30

Dagsorden:
Sekretær: Helle Byskov Grove
Afbud fra: Steen Klercke og Liselotte
Norlund
Indkaldt: Kirstine Vedel
Fraværende:

REFERAT:
31

Godkendelse af dagsorden

Dagsorden er godkendt
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Godkendelse af budgetforslag
2019.

Budgettet godkendes med tidskoden: Them
Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 13347816,
Budget 2019, Bidrag budget afleveret d. 0706-2018 20:52.

Bilag følger fra Lisbeth
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Orienteringer fra:
a)Formand

a) Vi har haft besøg af 5 repræsentanter fra
vores Lettiske venskabsmenighed i Gulbene.
Steen Jørgensen har sidste dag d. 8. juni.
PU har bevilliget 33.625 kr. til lygtepæle mm..

b)Præster

Majbritt er i gang med børnesalmesang. Det er
godt besøgt.
Der har været sogneudflugt i nordvest Jylland.
Der har været møde i dåbsudvalget, hvor der
blev introduceret til lytterunde.
Der bliver afholdt dåbstræf i september for dem
der er blevet døbt for 5 år siden.
D. 17. juni er der friluftsgudstjeneste ved Gjessø
sø kl. 10.30.
Der er afslutning for minikonfirmanderne, hvor
de skal på udflugt til Århus.
Højskoleeftermiddagene og
sogneeftermiddagene er ved at blive planlagt.
Andreas er startet på sangundervisning.
Der har været fugletur. God opbakning.

c) Kirkeværge

48.000 kr. i år for at få kalket kirken. 22.000 kr.
de efterfølgende år.

AKTION:
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d)Diverse udvalg
1. Økonomiudvalg
2. Aktivitetsudvalg
3. Kirkegårdsudvalg
4. Maskinhusudvalg

D1) Se referat fra ØKP.
D2) Høstgudstjeneste d. 23. september i Brande
Kirke. BUSK gudstjeneste d. 28. oktober
isamarbejde med spejderne. I samarbejde med
Kulturstafetten holder vi koncert i Them kirke
med Silkeborg Kammerorkester med solist Mads
Ulldahl.
Andreas er togholder til indlæg til avisen: de
enkelte udvalg bedes sende materiale til
Andreas, så vi kan få noget mere omtale i
avisen.
D3) Kirkegårdsvandring: god opbakning til. Folk
vil gerne have flere bænke, noget mere lys på
kirkegården, en præstetavle og køl på kapellet.
D4) For- projekt til bygning af maskinhus og
anlæg af p-plads er sendt til godkendelse i PU.

e) Kontaktperson
f) Kasserer
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Der er ofte behov for flere tillæg til
salmebogen ”100 salmer”.
Pris pr stk. 150 kr.
Et andet alternativ er
Kirkesangbogen, som er udkommet i
2017.
Stillingtagen til hvilken, hvornår og
hvor mange vi skal købe.
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Eventuelt

Vi satser på flere ”100 salmer”. Vi afventer og
ser hvordan økonomien ser ud, sidst på året. Vi
ønsker 50 stk. af ”100 salmer”

