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Referat af
Menighedsrådsmøde i
Them Sognehus torsdag d.
25. okt. 2018 kl. 18.30

Referat, torsdag, d. 25. oktober 2018.
Formand EN

Dagsorden:
Sekretær: Majbritt K. Roulund
Afbud fra: Helle Byskov Grove og
Lisbeth Madsen
Indkaldt:
Fraværende:

REFERAT:
49

Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

50

Godkendelse af endeligt budget
for 2019

Godkendt med tidskoden:
Them Sogns Menighedsråd, CVR-nr.
13347816, Budget 2019, Endeligt budget
afleveret d. 23-10-2018 13:43.

51

Godkendelse af kvartalsrapport 3

Godkendt.

52

Orienteringer fra:
a) Formand

Byggesagen om maskinhuset er indsendt til
stiftet.
Fra stiftet:
Videoer med fortællinger om dåb kan
lægges på hjemmesiden. Tages op i
dåbsudvalg.
Der er introkursus for nyansatte i foråret.

b) Præster

Frisholm-konfirmander er startet i denne
uge.
Gjessø-konfirmanderne har været på udflugt
i Aarhus.
BUSK-gudstjeneste søndag d. 28.10.
Spejderne medvirker ved gudstjenesten og
sover i kirken natten inden.
3. klasserne skal se en teaterforestilling på
Toftebjerg i næste uge.
Allehelgen og jagtgudstjeneste søndag d.
4.11.
Spaghettigudstjeneste d. 8.11. Lisbeth Dahl
og Else sørger for kødsovs. Ena sørger for
pasta.
Majbritt skal til dåbskonference i København
d. 10.11., arrangeret af Kirkefondet og
Københavns Universitet, hvor resultaterne

AKTION:
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af den landsdækkende dåbsundersøgelse,
som Them sogn er med i, fremlægges.
SMS-tjenesten er desværre lukket ned.
Andreas kontakter Stig Madsen for at finde
ud af noget nyt.
Majbritt står fra nu af for morgensang for de
små i stedet for Helle Erdmann Frantzen,
som så sørger for oplæsning på Toftevang i
stedet for Andreas og Majbritt.
c) Kirkeværge

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

Lysekronerne i Brande Kirke er blevet
pudset flot.
Tænding om aftenen i lygtepælene på
kirkegården undersøges.
Kirkegårdsmuren er blevet undersøgt. Der
vil til stadighed være huller.
Ad 1.: Taget til efterretning.
Ad. 2.: Møde d. 7.11.
Ad 3.: Møde d. 31.10.
Ad 4.: Vi afventer svar fra stiftet.

e) Kontaktperson

Sognets ansatte skal på førstehjælpskursus,
opfølgning fra sidste år, sammen med
Bryrup.
Opstart af møder med det samlede
kirkegårdspersonale en gang om måneden.

f) Kasserer

Intet nyt.

53

Gennemgang af Vedtægt for
Them Sognehus og stillingtagen
til, om vedtægten skal revideres.

Medlemmer af Them sogns menighedsråd
og kirkens ansatte kan låne sognehuset
vederlagsfrit i forbindelse med kirkelige
handlinger.
Vedtægterne revideres pr. dags dato.

54

Godkendelse af den reviderede
Vedtægt for Them og Brande
kirkegårde.

Kirkegårdsudvalget arbejder videre med
vedtægten, som forventes godkendt på
næste menighedsrådsmøde.

55

Eventuelt

Der laves en midlertidig aftale med Them
Bibliotek om, at de kan låne
højskolesangbøger fra sognehuset.
KK44-koordinator Ingrid Meier Jensen
holder afskedsreception d. 23.11.
KK44-festival i næste uge.
Strikkeklubben er begyndt at strikke
forskellige ting, som skal sælges ved
arrangementer i kirken og sognehuset. De
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indkomne beløb skal gå til sognets
julehjælp.

