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Fraværende:

1

Sidste mødes protokol.

2

Bemærkninger og eventuelt tilføjelser til dagsorden.

3

Pop – up kor.
Evaluering af tiltaget med Pop - up koret i efteråret.

Beslutning: Var 20-25 deltagere, gav et godt fællesskab, nåede andre end dem vi
ofte ser i kirken. Stemning for at gentage Pop-Up kor evt. som en hel dag, i stedet for 3
aftener – man kan veksle mellem dag/aften. Koncerten bør være en del af
søndagsgudstjenesten. Koncert udvalget arbejder videre med det.
4

Plejehjemsgudstjenester.
Der er kommet en henvendelse fra en borger, om at der kun er en Gudstjeneste om måneden på
Plejehjemmene, er det en prioritering af præsternes tid?

Beslutning: Provstiet har bevilget ressourcer til 2 gudstjenester om måneden på
Friplejehjemmet.
5

Lockout:
Information om hvordan medarbejderne er stillet, såfremt der bliver konflikt.

Beslutning: Kirketjener og kordegn er lockout varslet, hvis det kommer til en
konflikt.
6

Dåbslys lysestager.
Der er kommet en henvendelse fra en bruger af Al huset, at, der er nogle ældre der drejer noget i
træ, som tilbyder at lave lysestager til dåbslysene. Billeder af stagerne (eksempler) fremvises på
MR-mødet.

Beslutning: Vi vil gerne modtage lysestager til dåbslys. Dem der laver lysestagerne
vælger træsorter. Der er stemning for almindelige lys, så der er lidt højde på lyset og det
kan tændes flere gange eks. På dåbsdagen. Kai undersøger hvilke lys der kan fås.
7

Fredslyset.
Vi har fået en henvendelse fra Sct. Georgs Gildet i Kjellerup, om vi vil være med til at hente
fredslyset i Bjerringbro, onsdag den 28. november 2018?

Beslutning: Der skal være 2 personer som henter fredslyset. MR bakker op om det.
8

Møde med Bent Engelbrecht
Vi har tidligere talt om, at få Bent til at komme og fortælle om arbejdet i menighedsrådet, Er det
noget vi skal sætte i gang?

Beslutning: Bent vil gerne komme. Det vil koste kr. 4000,- + kørsel. Poul kontakter
Bent Engelbrecht om mulig dato.
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Regnskab 2017 for Hørup kirkekasse.
Gennemgang og godkendelse af regnskabet for 2017.
Revisorassistent Frank Lauritsen fra Sagro kommer og fremlægger regnskabet.
Regnskabet fremsendes.

Beslutning: Regnskab godkendt og afleveret d. 03-04-2018 kl. 21:36.
10 Orienteringsbilag
Herunder orientering fra udvalgene og formanden.
Kai orienterer: Der kommer frem over en ny repræsentant fra Valgmenigheden, det er Birthe
Jacobsen.
Anders orienterer: Der er planlagt et nyt tiltag ”fyraftensmøde” kl. 17.00 – 19.00, med et oplæg og
efterfølgende debat. Husk PR, Kirkeblad, Facebook mv.

11 Eventuelt
12 Lukket møde
Intet under dette punkt.

Næste menighedsrådsmøde 24 april 2018.
Orienteringsbilag:
A
B
C

*
*
*
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