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Referat, torsdag, d. 30. august 2018
Formand EN

Referat af
Menighedsrådsmøde i
Them Sognehus, torsdag, d.
30. august kl. 18.30

Dagsorden:
Sekretær: Majbritt K. Roulund
Afbud fra: Steen Klercke, Helle
Grove og Andreas Hansen
Indkaldt: Kirstine Vedel

REFERAT:
36

Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

37

Godkendelse af kvartalsrapport
efter 2. kvartal.

Gennemgået og godkendt. Underskrevet af
formand og kasserer.

38

Steen Klercke ønsker at udtræde
af menighedsrådet.
Menighedsrådet skal give
samtykke hertil.

Menighedsrådet samtykker og siger tak til Steen
for indsatsen i seks gode år.
Steen fortsætter som bygningskyndig.

39

Orienteringer fra:
a)Formand

Organist Jost van Ingen er startet d. 1.8.
En delegation fra Them har været på besøg i
Gulbene i juli-aug. Bent Jul overrakte billeder
doneret af Kirsten Mandø til
venskabsmenigheden fra menighedsrådet.
Der er frivilligfest d. 7.9. Der er 29 tilmeldte.
Aarhus Stift har lavet en række dåbsfortællinger
(skal-skal ikke), der lægges på sognets
hjemmeside.
Næste MR-møde: Drøftelse af et Kirkernes Hus
(administration) i det sydlige af Silkeborg
Provsti.
Else og Lisbeth har været til budgetsamråd i
provstiet.

b)Præster

En gruppe spejdere ønsker at overnatte i Them
Kirke d. 27. okt., natten før BUSK-gudstjenesten.
Godkendt. BUSK d. 28.10.: Ved Andreas i
samarbejde med spejderne.
Babysalmesang: Ny sæson starter op d. 20.9.
Spaghettigudstjenester i efteråret d. 12.9., 9.10
og 8.11.: Helle G. har ikke mulighed for at være
med. Kirstine tager over. Pasta og kødsovs: Ena
ringer rundt og spørger på prisen på x antal liter
kødsovs. Majbritt er tovholder på
spaghettigudstjenesten.

AKTION:

Ena
Majbritt

Side 2
Dåbsjubiluæm for 5 års-jubilarer d. 22.9.
Kirstine, Karen og Ena hjælper med bagning og
borddækning.
c) Kirkeværge

Lygtepælene på kirkegården er blevet
galvaniserede.
Priser på oplysning af kirken modtaget.
Them Kirke skal snart kalkes to gange.
Utæt tag i sognehuset skal laves.
Gummilister i ovenlysvinduer i kontorbygningen
skal skiftes.
Lamper i Brande Kirke pilles ned i uge 38 og
laves og sættes op inden uge 42.
Der er blevet rykket for gelænder ved
præsteboligen og låger ved kirkegården.
Græsset på kirkegården er sået efter igen.

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

Ad 1: Camilla er ny hjælp på kirkegården i
prkatisk. 23 ud af 40 gravsteder er omlagt. 315
gravsteder skal granpyntes.
100 Salmer (ny salmebog) købes i 20
eksemplarer ved udgangen af året, hvis der er
plads i budgettet.

Kirstine,
Karen og Ena

Ad 2: Jost vil starte børnekor og voksenkor.
Voksenkor starter d. 11.9.
Ad 3: Hækken ud mod Silkeborgvej ønskes
højere.
Ad 4: Vi afventer på godkendelse fra stiftet.

40

e) Kontaktperson

Intet.

f) Kasserer

Intet.

Der er udarbejdet et kriseberedskab
for personalet, som gennemgås af
Karen.
Godkendelse af kriseberedskabet

Torben Steffensen, Birgit og Karen har
udarbejdet beredskabsplan for psykisk
krisehjælp for ansatte ved Them og Brande
kirker.
Godkendt af menighedsrådet.
Hænges op i personalestuen.

41

Godkendelse af gudstjenestelisten
for resten af året.

Godkendt.

42

Eventuelt

Gaveregulativ revideres. Tages op på næste
møde.
Problemer med omdelingen af Den Lokale Avis i
Them.
Helle Grove er sygemeldt og derfor ikke i stand
til at varetage menighedsrådsarbejdet de næste
måneder.

Karen

Birgit
Else

