Side 1

Referat
Formand EN

Referat af
Menighedsrådsmøde i
Them Sognehus torsdag, d.
22. august kl. 18.30 2019
Dagsorden:
Sekretær: Majbritt K. Roulund
Afbud fra: Birgit Dalsgaard,
Torben Steffensen
Indkaldt:
Fraværende:

REFERAT:
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Godkendelse af dagsorden

Godkendt.
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Godkendelse af 2.
kvartalsrapport 2019.

Kvartalsrapporten blev gennemgået ved
regnskabsfører Mona Britt Nykjær.
Godkendt.

Godkendelse af revisionsprotokol
vedrørende årsregnskabet 2018

Godkendt.

Orienteringer fra:
a) Formand

Budgetsamråd udsat til efter den 8.10.
Der er ansat en konstitueret
personalekonsulent i provstiet, Tina Nielsen.
Skoletjenesten i provstiet har ansat Laila
Henriksen, og KK44 har ansat Andreas
Vinther Jensen.
Provstivolontøren Anne Dippel er udsendt til
Cambodia.

b) Præster

3. klasser er i gang.
Babysalmesang er i gang igen.
Frisholm-konfirmander kommer tirs.
morgen kl. 8-9.30, fra efter efterårsferien.
Gudstjenesten på Fløjlshøj gik fint.
Andreas og Jost har holdt møde med
Pilebakken.
Der har været mange problemer med EDB
og printer på kirkekontoret hen over
sommeren. Er løst nu, og kordegnen har
gjort et stort stykke arbejde.
Andreas er ude at rejse i okt.

c) Kirkeværge

Lys på Them Kirke er bestilt.
Gravermedhjælper Karsten Rix er på kursus i

Bilag: Kvartalsrapport Q2 2019
Kvartalsrapport periodiseret.
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Bilag: revisionsprotokol 2018
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AKTION:

Side 2

tre uger.
d) Diverse udvalg
1. Økonomiudvalg
2. Aktivitetsudvalg
3. Kirkegårdsudvalg
4. Maskinhusudvalg

Ad 1) Intet møde.
Ad 2) Intet møde. Kommende aktiviteter:
Høstgudstjeneste d. 15. sept. Børnekoret
medvirker. Auktion efter gudstjenesten.
Møde d. 24.9.
Ad 3) Intet møde. Der indkaldes snart til nyt
møde.
Ad 4) Byggeriet er i gang. Der indkaldes
snart til møde.

e) Kontaktperson

Intet nyt.

f) Kasserer

Intet nyt.

Gudstjenestelivet i den danske
folkekirke. Skal vi i
menighedsrådet/ sognet
igangsætte samtaler og debatter
om måden vi fejrer gudstjeneste
på= liturgi, og evt. indsende
erfaringer og ideer til
biskoppernes videre arbejde med
liturgien?

Præsterne laver oplæg om lytterunde og
studieaften i vinterhalvåret. I første omgang
med fokus på dåb.

Gratis begravelse for
folkekirkemedlemmer?

Vi støtter ideen om gratis begravelse for
folkekirkemedlemmer.
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Them Museum ved Ole
Rasmussen indbyder ansatte og
menighedsråd til et besøg på
museet. Besøget kunne evt.
kombineres med en
kirkegårdsvandring. Er der
interesse? og evt. dato
fastsættes.

Andreas er tovholder og finder en dato i
september til fyraftensmøde kl. 16-18.
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Eventuelt

Intet.
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Bilag: - Folkekirkens liturgi 2018
- Gudstjenestelivet i den danske
folkekirke (pixiudgave)
- Dåb og nadver kort fortalt
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Bilag: Gratis begravelse for
folkekirkemedlemmer. Alderslyst Kirke

