
Referat af menighedsrådsmøde tirsdag den 
31. januar 2012 i Sognehuset 

Fremmødte:
Kirsten Krab Koed, Kirsten Hougaard, Birthe Korsbæk, Ragna Kolind, Vagner Bjørn, Ejvind Sørensen, Leif 
Jensen og Birthe Ømark. 

Salme valgt af Kirsten H.: Hil dig, Frelser og Forsoner.

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

2. Meddelelser fra:
◦ Sognepræsten:

• Konfirmanderne besøger Viborg Domkirke den 1. februar.
• Den 12. april afholdes gospel arrangement. Arrangementet aftales nærmere på 

fællesmødet den 23. februar.
• Kirsten foreslår, at minikonfirmanderne i Hersom, Bjerregrav og Klejtrup samles til ét 

hold, som helst mødes i Hersom. Emnet diskuteres på fællesmødet. 

◦ Formanden:
• Rådet har fået et spejl fra Genbrugsen, som Ejvind vil hænge op.
• Jacob har forhørt, om klaveret må blive stemt inden koncert den 21. februar. Rådet 

diskuterer sagen og siger nej.
• Kirsten har snakket med Søren Bertelsen, som har indvilget i at være byggesagkyndig 

indtil valget.
• Datoer for kirkeindsamlinger bør annonceres i Kirkebladet.
• Vi sætter en annonce i Kirkebladet vedr. frivillige til hjælp i Sognehuset.

◦ Øvrige medlemmer:
• Ragna: kirkegårdsudvalget har set på området ved kirkediget, og beslutter at lade 

planterne være samt plante ny lav vækst, bl.a. lyng. Udvalget besluttede desuden at 
plante roser på gravsted med lænker samt evt. få stenkunst til stedet. Ragna snakker 
med Leo Nielsen og flere om dette. Endelig diskuterede man muligheden for styning 
af lindealléen.

• Leif tilbyder at lave kaffen, da rådet beslutter at have kirkekaffe en gang om 
måneden i perioden fra Påske til efterårsferien.

• Ejvind har deltaget i erfagruppemøde for kontaktpersoner vedr. 
arbejdsmiljødrøftelse.

3. Økonomirapport pr. 31. december 2011 v/Vagner Bjørn
Vi har fået ny kirkesanger, som aflønnes med fast løn + opgørelse pr. kvartal for øvrige tjenester. 
Vikaren aflønnes pr. tjeneste. 
Vagner fremlagde økonomirapport pr. 31. december 2011. Kassebeholdningen efter 4. kvartal er på 
30.865,06 kr. 

4. Revisionsprotokollat
Vagner oplæste protokollatet, og rådet underskrev revisionsprotokollatet.

5. Alternative gudstjenester v/Kirsten Krab Koed
Kirsten foreslår Skærtorsdagsgudstjeneste kl. 17 med efterfølgende middag. Rådet foreslår, at 
denne afholdes på skift i de tre sogne, eller at det bliver en tradition i Hersom, som er vært i år. 
Emnet tages op på fællesmødet. 
På fællesmødet skal ligeledes diskuteres muligheden for at afholde friluftsgudstjeneste på Hvolris i 
september måned i forbindelse med marked. 
Til Gudstjenesten Langfredag bibeholdes læsning af De 7 Korsord. Næste år overvejes en almindelig 
Gudstjeneste. 

6. Evaluering af visionsmødet den 19. januar
Rådet giver udtryk for, at det var et godt møde. Der var en god diskussion og godt samarbejde 
mellem de tre sogns råd. Vi er allerede godt på vej med vores visioner - bl.a. at få flere folk i kirke. 

7. Skal kirken flage den 5. september - "Udsendte soldaters Dag"
Rådet diskuterer sagen, og beslutter at flage på dagen.

8. Planlægning af møder resten af året
Møder resten af året holdes følgende datoer:
Tirsdag den 27. marts kl. 19 i Sognehuset.
Onsdag den 23. maj kl. 18 i Sognehuset.
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Tirsdag den 11. september kl. 18 i Sognehuset - orienteringsmøde.
Onsdag den 24. oktober kl. 19 i Sognehuset.

9. Valg 13. november
En hurtig runde viser, at en del rådsmedlemmer holder eller overveje at holde.
Viborg Østre Provsti afholder optaktsmøde den 28. marts i forbindelse med menighedsrådsvalget. 
Kirsten H., Ragna og Birthe Ø. deltager. 

10. Aktivitetsudvalg omkring Sognehuset v/Birthe K.
Der er meget arbejde i forbindelse med aktiviteterne i Sognehuset, og man bør stærkt overveje at 
nedsætte et aktivitetsudvalg - med hjælp udefra. Rådet diskuterer sagen, og beslutter, som tidligere 
nævnt, at søge frivillige kræfter. Disse indkaldes så til et møde, hvor man aftaler nærmere 
planlægning.

11. Bordopstillingen i Sognehuset
Når der er konfirmandundervisning, fjernes nogle af stolerækkerne, så Kirsten har øjenkontakt med 
alle elever.

12. Arrangementer i Sognehuset
a. fastelavnssammenkomst efter Gudstjeneste den 19. februar

Der skal købes 50 fastelavnsboller til kaffen i Sognehuset. Kirsten H., Ejvind og Birthe K. 
deltager. 
Til koncert den 21. februar serveres kaffe og småkager.
Rådet diskuterer betaling i forbindelse med arrangementer. Tages med til budgetforhandling.

b. filmaften 1. marts kl. 19 med ost og rødvin
Filmen "Miraklet i Lourdes" vises, og rådet enes om en deltagerbetaling på 25 kr. Kirsten H. 
og Birthe Ø. hjælper.

13. Medarbejdermøde den 2. februar
Mødet er for medarbejdere, formænd og kontaktpersoner.

14. Fællesmøde den 23. februar
Rådet afventer dagsorden.

15. Eventuelt
Ragna nævner muren over mod bageren, som bør repareres. Bageren tager kontakt til Søren 
Bertelsen. 

Underskrevet af:
Kirsten Krab Koed, Birthe Korsbæk, Vagner Bjørn, Ejvind Sørensen, Kirsten Hougaard, Ragna Kolind og 
Birthe Ømark
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