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Fraværende: Bent Lysdal – stedfortræder 1. suppleant Vibeke Andersen

1

Sidste mødes protokol.

2

Bemærkninger og eventuelt tilføjelser til dagsorden.

3

Evaluering af Temagudstjenester
Evaluering af Temagudstjenester (tidligere Stafetgudstjenester) og Gudstjeneste med mere. Vil vi
fortsætte med disse specialgudstjenester? Og vil vi have dem begge eller kun den ene slags? Og i
så fald: Hvilken frekvens skal de have.

Beslutning: Punktet udsættes til MR mødet d. 23. januar 2018
4

Revisionsprotokollat vedrørende Hørup kirkekasse regnskab 2016.
Ikast–Brande provstiudvalg har på mødet den 7. november2017 gennemgået revisionsprotokollatet
af 13.september 2017 for Hørup kirkekasse samt menighedsrådets bemærkninger til protokollatet.
Ikast-Brande provsti godkender hermed årsregnskabet 2016 samt det tilhørende
revisionsprotokollat med flg. Bemærkninger: Der henstilles til korrekt budgettering.
Vi skal godkende deres godkendelse.

Beslutning: Godkendt
5

Referater fra menighedsrådsmøder på hjemmesiden.
Der er borgere der efterspørger referater fra MR-møder på hjemmesiden. Der er flere sogne der
offentliggør referater på hjemmesiden. Er det noget vi skal begynde med?

Beslutning: MR-referater fremlægges fremadrettet på Kirkens hjemmeside.
6

Henvendelse fra Sjørslev-Almind-Lysgaard pastorat.
Sjørslev-Almind-Lysgård pastorat har spurgt om at købe kordegne timer her i Hørup. 3 timer pr.
uge. Er det noget jeg skal gå videre med?

Beslutning: Kai går videre med det og afstemmer med Jonna.
7

Indkøb af alba (og evt. stola)
Præsterne foretrækker indkøb af den enkle og relativt tætsiddende alba, der findes på side nederst
til højre (nr. 137 –Sanctuary alba) i dette katalog https://www.slabbinck.be/download/files/2015.40ECM1_RGB_WEB.pdf . Samtidig foreslår jeg også indkøb af to vendbare stolaer (at de er
vendbare, betyder, at den fx. er grøn på den eneside og rød på den anden, og dermed får vi i
princippet to stolaer i en), som findes på side 13 i ovennævnte katalog.

Beslutning: Der gives ok til køb af 2 stk. Alba og 2 stk. vendbare stolaer.
8

Genindførelse af et menighedssvar før evangelielæsning.
Dette forslag kommer fra Simon, om at lave menighedssvar før evangelielæsningen (”Gud være
lovet for sit glædelige budskab”; se side 796 punkt 11 i salmebogen. Simon vil uddybe det.

Beslutning: Der genindføres menighedssvar i Hørup Kirke. Notits om det i næste
kirkeblad.
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Indkøb af kristuslys/påskelys.
Som der tidligere er besluttet i menighedsrådet, vil vi give dåbslys ifm. dåben. Disse tændes på et
Kristuslys/påskelys. Jeg foreslår, at vi køber et i en størrelse, der varer et helt år. Simon vil uddybe
dette.

Beslutning: MR giver ok til køb af kristuslys.
10 Håndbog for personale ved Hørup kirke.
Der er nogle punkter i bogen som vi lige skal drøfte i menighedsrådet, punkterne kommer som
bilag.

Beslutning: Medarbejder ønsker fra bilag – Poul redigerer i personalehåndbogen.
Punkt 1; Tandlægebesøg og fodpleje tages ud af punktet som betalt frihed. Punkt 2; Høj
kilometertakst ved tjenesteture i egen bil indenfor radius 5 km vedtages. Punkt 3; Betalt frihed på
søgnehelligdage tages op på overordnet niveau i faglig organisation, og ikke som lokal aftale.

11 Stiftets visioner.
Vi skalsnakke om Gudstjenester og mission, så vi kan sende vores svar og ideer til stiftet inden
den 1. søndag i advent.
Herunder har Dorte et oplæg fra den gruppe som har arbejdet med diakoni (gruppen består af:
Lisbeth, Anders, Simon, Lisa og Dorthe)
Status på gruppens arbejde, og præsentation af ide om sorggruppe i Hørup sogn og måske med
samarbejde med andre sogne.

Beslutning: Lisbeth færdiggør visions arbejdsarket og sørger for afsendelse til
Stiftet, sammen med vores ”Værdier” og ”Referat fra visionsdagen feb. 2016”.
Der bakkes op om opstart af sorggruppe/cafe for efterlevende. Levring MR spørges
om samarbejde. Dorte er tovholder ift. opstart.
12 Valg af formand for Hørup Menighedsråd.
Beslutning: Kai Rasmussen er valgt.
13 Valg af næstformand for Hørup Menighedsråd.
Beslutning: Per Rosendal er valgt.
14 Valg af kirkeværge.
Menighedsrådet vælger af eller uden for sin midte en kirkeværge. Kirkefunktionærer, der er ansat
ved kirken eller kirkegården, kan ikke vælges til kirkeværge.

Beslutning: Tove Søften er valgt.
15 Valg af kasserer.
Menighedsrådet vælger af sin midte en kasserer. Den praktiske udførelse af opgaverne kan
knyttes til en af kirkens kirkefunktionærstillinger. Formanden kan ikke vælges til kirkeværge eller
kasserer.

Beslutning: Grethe Bjærre er valgt.
16 Valg af kontaktperson.
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Menighedsrådet vælger af sin midte en kontaktperson, der bemyndiges til på rådets vegne giver
forskrifter og anvisninger til og modtage henvendelser fra kirkefunktionærerne tjenstlige forhold.
Opgaven som kontaktperson kan efter menighedsrådets beslutning deles mellem en af pastoratets
præster og et af de valgte medlemmer.

Beslutning: Poul V. Thomsen er valgt.
17 Valg af bygningssagkyndig.
Menighedsrådet vælger en bygningssagkyndig til at deltage i de årlige syn af kirken og
kirkegården. Kirkeværgen kan ikke vælges til menighedsrådets bygningssagkyndig.

Beslutning: Arkitekt Finn Trangbæk er valgt.
18 Valg af underskrifts berettiget.
Menighedsrådet vælger af sin midte en person, der bemyndiges til sammen med formanden at
underskrive dokumenter vedrørende køb, salg og andre dispositioner over fast ejndom og
optagelse af lån.

Beslutning: Grethe Bjærre er valgt.
19 Forespørgsel om udlån af lokale
Madspild Kjellerup, har et ønske om at låne et lokale i Kirkecentret hver torsdag eftermiddag. Vil vi
det?

Beslutning: Der gives ok til udlån af hallen til Madspild. Der skal laves en aftale ift.
brugen af lokalerne m.v. Kai og Poul udformer aftalen.
20 DAP
Vi har været på kursus og skal tage stilling til om vi vil bruge DAP-arkivet og hvordan skal det i så
fald administreres?

Beslutning: Et udvalg starter op med brug af DAP arkivet i februar 2018. Kai, Dorte,
Lisbeth og Bent?
21 Orientering
Herunder orientering fra udvalgene og formanden

22 Eventuelt
23 Lukket møde
Intet under dette punkt.

Næste menighedsrådsmøde 23. januar 2018.
Orienteringsbilag:
A
B
C

Ikast – Brande Provsti
Ikast - Brande Provsti

Referat fra provstiudvalgsmøde 25. oktober.
Referat fra provstiudvalgsmøde 7. november.

*
*
*
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