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Referat
Formand EN

Referat af
Menighedsrådsmøde i
Them Sognehus, torsdag, d.
28. marts kl. 18.30

Dagsorden:
Sekretær: Majbritt K. Roulund
Afbud fra: Karen Kristiansen
Indkaldt:
Fraværende:

REFERAT:
13

Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

14

Drøftelse af tilbud om kirkebil til
gudstjenester og arrangementer i
Them og Brande kirker.

Kirkebil-ordningen er for dyr, så den sløjfes.
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Orienteringer fra:
a) Formand

Der er Himmelske Dage på Heden i Herning i
Kristi Himmelfartsferien.
Else har været til formandsmøde d. 20.
marts. Man skal begynde at tænke på
menighedsrådsvalget om 1½ år.
Provstivolontør-ordningen skal evalueres.
Them sogns menighedsråd mener, at
ordningen skal fortsætte.
Provstiet vil gerne lette menighedsrådets
daglige arbejde og laver nogle forsøg, som
man kan vælge at være med i.
Vi har fået en grøn smiley fra arbejdstilsynet
.
Der er kommet referat fra generalforsamling
i Distriktsforeningen.
Folkekirkens IT oplyser, at der bliver
mulighed for at melde sig til
konfirmationsforberedelse digitalt.

b) Præster

Der var fastelavns-familie-gudstjeneste d. 3.
marts, hvor børnekoret optrådte for første
gang.
Morgensang for de små er gået i gang med
medvirkende fra dagplejerne og
børneinstitutioner i sognet.
Konfirmanderne har fået store oplevelser
her i marts: Teater og spisning på Toftebjerg
i samarbejde med biblioteket. Aarhustur

AKTION:
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med rundvisning af tidl. hjemløse og
moskebesøg i samarbejde med Frisholm
Skole. K-dag med 930 konfirmander i
samarbejde med alle sogne i provstiet.
Der har været holdt møde med personalet
på Toftevang om plejehjemsgudstjenester,
oplæsning og babysalmesang derovre.
Majbritt deltager som præst i Drop-ind-dåb i
Silkeborg Kirke lør. d. 21. sept. Them sogn vil
gerne stå bag arrangementet.
Vi har fået biskoppens tilladelse til at holde
en liturgisk aftengudstjeneste med stilhed
og Taizesange i stedet for højmessen søn. d.
6. okt. 2019.
Der starter ny skoleinspektør på Frisholm
Skole d. 1. april.
Om spaghettigudstjenester: Det er bedst at
holde det onsdag aften pga. spejdernes
deltagelse.
Andreas og Brugsuddeleren har holdt oplæg
på Toftebjerg om sammenhængskraft i
Them.
Andreas har holdt møde med Sterk, den
socialøkonomiske virksomhed i Salten. De
står for nogle fællesskabsskabende
arrangementer.
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c) Kirkeværge

Minilæsseren er blevet repareret og kører
igen.
Der er syn tirs. d. 2. april kl. 12.00.

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

Ad 1) Referat af møde d. 20.3.19 tages til
efterretning.
Ad 2) Skærtorsdagsgudstjeneste (kl. 19.00 i
Brande Kirke): Majbritt henter brød, ost og
pølse. Bjarne m.fl. hjælper med at gøre klar.
Hjælperne mødes i sognehuset kl. 17.30.
Ad 3) Der har været afholdt møde i
udvalget. Træer er plantet på kirkegården.
Grus kommer i uge 18.
Ad 4) Maskinhusprojektet er sendt i udbud.

e) Kontaktperson

Intet.

f) Kasserer

Intet.

Der er ønske om en touchskærm
på kirkekontoret, hvor
googlekalenderen er tilkoblet.

Det godkendes, at der indkøbes og
ophænges en touchskærm i frokoststuen i
kirkekontorhuset.

Andreas
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Drøftelse og godkendelse heraf.
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Orientering om ChurchDesk

Orientering om ChurchDesk samt beslutning
om at Danmarks Kirkelige Mediecenter
kontaktes, så vi kan høre om deres system.

Birgit
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Eventuelt

Mona i Bryrup kontaktes om
persondataloven.
Spejderne høres, om de vil lave skilt til at
hænge op over døren ind til kælderen.
Dato for menighedsmøde og kirkefrokost:
Søndag d. 5. maj efter gudstjenesten.
Dato for sommerfest: Torsdag d. 27. juni.
Dato for frivilligfest: Fredag d. 6. sept.
(udvalg: Andreas, Bjarne, Ena samt en
medarbejder).
1. sept. 2019 kl. 16.00 er der kirkekoncert i
Them Kirke med KantiAros.

Lisbeth

