
Referat af menighedsrådsmøde tirsdag den 7. januar 2014 kl. 19.00 

Fremmødte: 
Kirsten Krab Koed, Mona Finderup, Ejvind Sørensen, Lene Lange, Marianne Fruergaard, Birthe Korsbæk og 
Birthe Ømark. 

Afbud fra Leif Jensen. 

Sang valgt af Mona: Den store Mester kommer.

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt. 

2. Meddelelser fra:
◦ Sognepræsten:

• om filmaften kan udsættes til marts, så der kan annonceres i Kirkebladet. Rådet 
beslutter den 20. marts kl. 19. Vi serverer vin, ost og boller, og aftaler " Kirsten 
forhørernærmere med Asta.

◦ Formanden:
• Lene foreslår, at vi søger midler til oprettelse af lapidarium. Rådet diskuterer emnet, 

og beslutter at tage punktet op på næste møde. Lene snakker med Leif om evt. pris, 
og hvad han tænker.

• I maj afholdes sogneudviklingssamtaler i Viborgs Østre Provsti.
Menighedsrådets udvalg fortsætter uændrede.

◦ Kassereren:
• Den kirkelige ligning er først indgået efter nytår
• Efter forespørgsel fra vikar konstaterer vi, at vikarlønninger er efter vejledende 

lønblad.

◦ Kirkeværgen:
• Leif og Birthe laver gravstedsaftaler.
• Der er ønske om salmebøger med stort print. Rådet beslutter at købe 5-6 stykker til 

kirken, og Birthe K. køber dem. 
• Der har været stormskade på våbenhuset, men det er udbedret.

3. Fast ansvarsperson til de faste arrangementer i 2014
Ansvarspersonen sørger for at købe ind og sørge for hjælpere. Af faste hjælpere har vi Line og 
Robert Thygesen, Elna Sørensen og evt. Elly Lange. På hvert møde har vi et fast punkt vedr. 
kommende arrangementer og hvem, der sørger for hvad.
Se også punkt 6.

4. Julegaver til kor
Det foreslås, at kormedlemmerne får julegaver, og efter diskussion besluttes det, at det gør vi ikke. 
De får konfirmationsgave. 

5. Forespørgsel om støtte til indsamling
Rådet har fået en forespørgsel fra Folkekirkens Nødhjælp, om vi vil medvirke til indsamling. Der er 
ingen interesse i at deltage i indsamlingen, men vi samler i stedet ind i kirken.

6. Arrangementer 2014
Der er foredrag ved Ragna Kolind den 26. februar kl. 19. Mona og Birthe Ø. står for arrangementet, 
og serverer kaffe og fastelavnsboller. Der annonceres via flyers samt på byportalen.

Der er filmaften den 20. marts kl. 19. Ejvind, Asta og Lene er ansvarlige, og der serveres rødvin og 
ost. 

Der afholdes sangaften med forårssange den 29. april. 

Lene indberetter arrangementerne til Kirkebladet.

7. Eventuelt
Rådet beslutter at nedsætte et indsamlingsudvalg bestående af Lene og Ejvind. 

Underskrevet af:
Kirsten Krab Koed, Mona Finderup, Birthe Korsbæk, Ejvind Sørensen, Lene Lange, Marianne 
Fruergaard og Birthe Ømark 
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