Referat fra kirkesyn og efterfølgende menighedsrådsmøde i sognehuset
17/5 2017 kl. 17.00

nr. 98

Til stede:
Jens B. Larsen, Søren, Lisbeth, Birgit, Helle, Anni, Jens Stenholt, Morten, Mikael,
Knud (ref)

Dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendes.
2. Siden sidst:
Afslutning minikonfirmander 9/4:
Dejligt med det store fremmøde, det giver tanker om at lave spisning et andet sted
end i sognehuset fremover.
Skærtorsdag:
Ny facon med hjemmebagt brød. Højtidelig og festlig aftengudstjeneste.
Langfredag:
Påskegudstjenesterne:
Igennem påsken har kirken været velbesøgt, særligt påskedag, hvor der anslås, at
der var over 100 til gudstjenesten.
Bededagsgudstjeneste:
Ros for tiltaget med 10 minutters stilhed og mulighed for at tænde lys og knæle ved
alter.
3. Meddelelser:
Præst:
Lokalbladet har deadline 25/5; Helle sætter noget i om minikonfirmander. Lisbeth
om sogneaften med Karsten Nissen. Mikael sender gudstjenestetider. Helle skriver
om kirkemusikalsk legestue.
Der er forespørgsel om lørdagskonfirmation. Vi beslutter at spørge det kommende
holds minikonfirmandforældre om hvad deres stemning er, dette for at få et bedre

beslutningsgrundlag. Indtil videre fastholder vi søndage, men beslutter at starttiden
skal være 10.30, således at der kan være en 9-gudstjeneste i Hinge.
Mikael spørger efter holdning til gudstjenester på mere alternative tidspunkter?
Svaret er overvejende positivt, med opmærksomhed på forskellige faktorer (øvrige
aktiviteter i sognet, arbejdsaftaler m.m.).
Kjellerup starter kristendomskursus op til vinter 2018, og der er forslag om at alle
omkringliggende sogne deltager. Vi svarer, at vi er interesserede, og Mikael
arbejder videre med det.
Formand:
Flytning af urne:
Der har været en forespørgsel. Vi stiller os som udgangspunkt positivt såfremt det
er juridisk muligt. Vi vil opkræve arbejdshonorar. Vi vil søge rådgivning i Stiftet
før vi giver endeligt svar i den aktuelle sag, dette gør Morten.
Midlertidig bolig til præstepar: intet nyt ift. forpagterbolig.
Kasserer:
Alm. orientering om regnskab:
Kvartalsrapport for januar-marts 2017 blev runddelt. Samlet forbrug på 22,95%.
Jens oplyser om udgifter til diverse aktiviteter, deriblandt ny projektørlys til
oplysning af kirke for 17.076 kr., alt inklusiv.
Jens oplyser, at udløbne gravstedslegater har betydet en ekstra indtægt på 152.000
kr.
Budget 2018:
Budgetudkast blev runddelt og godkendt. Herefter sender Jens det ind til provstiet.
Kirkeværge:
Evt. rampe ved kapel: Er bevilliget, i samme stil som ved kirkens indgang. Vi skal
være opmærksom på hvorvidt opgaven skal i licitation, og at det skal den, hvis
prisen er over 25.000,-. Søren arbejder videre med det.
Kirkebygning generelt. Søren bestiller en murer til fugning, fliser ved kapel. Helle
og Morten vælger træ til den anonyme gravplads.
Løvblæser er bevilliget.
Kontaktperson:
Minikonfirmander: Tak til alle involverede.
Kirke-Musikalsk legestue: Der har været en investering i materiale, der kan
genbruges mange gange fremover. Legestuen startede 27/4, 6 gange, torsdage 9.3010.30.

Praktikant v. kirken: Vi har Julie i praktik som ringer og graver, formentlig indtil
sommer. Det går rigtig godt.
Graver/gravermedhjælper stillingerne ændres:
Der blev stillet forslag om forbedring af stillinger; Morten som graver, Helle som
kirketjener. Vi starter en prøvetid på 3 måneder 1/7. Vi følger op på næste møde.
4. Præstegårdssituationen.
Intet nyt
5. Præstegårdsskoven do.
Intet nyt.
6. Evt.
Kirkekaffe 25/6: Jens B. Larsen. 20/8: Søren.

