
Tørring-Hammer Menighedsråd 
 

Mødet tirsdag, den22. september 2020 kl. 18.30 på Kirkebakkehuset, Tørring 
 

Medlemmer af Menighedsrådet som deltog; Jørn Andersen (JA), Marianne Rasmussen (MR), Agnete 
Madsen (AM), Erik Liboriussen (EL), Janus Kirk Faaborg (JKF), Birgit Christensen (BC), Jette Jensen 
(JJ), Merete Ullum (MU), Judith Düwel (JD) og Ellen Margrethe Markussen (EM), Asger Munksgaard 
med undtagelse af Gitte Rahbek (GR) 
 

Beslutningsreferat 
 

Punkt 
 

Dagsorden Referat / Beslutning 

1 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 

2 Gennemgang af ny liturgi Den første læsning bliver et valg mellem GT og 
episteltekst; den anden læsning falder bort.  
Der kommer 5 nye nadversalmer, de er knyttet 
til kirkens årshjul. De vil komme som handouts. 

3 Korte orienteringer  
A. fra Formand 
B. fra præsten 
C. fra formand for 

aktivitetsudvalget 
D. Nyt fra kirkegården 
E. fra andre deltagere i 

mødet. 

a. MR: Graversamarbejdsudvalgs møde 29.sept. 
Mangler på tårnet bliver udbedret. En plan 
for taget vil blive lagt. 

b. JKF: har deltaget i BID-møder, flere gode 
tiltag er blevet skabt i samarbejde med byen. 
Bl.a. Herreklub 

c. JJ: vi planlægger 2021 og tager højde for 
COVID-19 så vidt muligt. 

d. AM: fortalte om mandskabet; om deres 
oplæring til gudstjenesterne og kasualierne. 
Grandækning begynder i uge 42. Maskinerne 
er blevet tyverisikret. Ved urnenedsættelse 
tilbydes børn at være med til at dække urne 
til med jord. 

e. BC dækker for aften for enlige.  
4 
 
5 
 
 
6 

Orienteringspunkter 
 

4. Budgetsamrådet blev gennemgået. Der skulle 
spares op til feriefonden jf. ny ferielov.  
5. Valg 2020. JA: valget forløb uden problemer 
med det nye valgsystem (strukturelt & digitalt). 
29 stemmeberettiget deltog.  
6. Julegudstjenesterne: mange muligheder blev 
gennemgået; tilmelding, kuponer. Præsterne 
arbejder videre med opgaven. 
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Beslutningspunkter 7. Det blev besluttet at degnevej skal asfalteres. 
8. Ændringerne ang. elektronisk protokol fra 
Kirkegårdsvedtægterne blev vedtaget. 
9. Ansøgning om assistance til 
personregistrering blev godkendt. 
10. Tilbuddet om bjælkeender blev 
forhåndsgodkendt 15.sept. af MR  
11. Tørring-Hammer Sogns Menighedsråd, CVR-
nr. 68190711, Budget 2021, Endelig budget 
afleveret d. 21-09-2020 13:06 

 
 

Eventuelt De nye ringetider indføres ved vintertid. 



 
 

Tørring, den 22. september 2020 
 

De tilstedeværende menighedsrådsmedlemmers underskrifter 
 
 


