
Tørring-Hammer Menighedsråd 
 

Mødet tirsdag, den 27. oktober 2020 kl. 18.30 på Kirkebakkehuset, Tørring 
 

Medlemmer af Menighedsrådet som deltog; Marianne Rasmussen (MR), Agnete Madsen (AM), Erik 
Liboriussen (EL), Janus Kirk Faaborg (JKF), Merete Ullum (MU), Judith Düwel (JD), Ellen Margrethe 

Markussen (EM), Asger Munksgaard (AS) og Hanne-Birgitte Kristiansen 
med undtagelse af Gitte Rahbek (GR), Jørn Andersen (JA), Birgit Christensen (BC), Jette Jensen (JJ) 
 

Beslutningsreferat 
 

Punkt 
 

Dagsorden Referat / Beslutning 

1 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 

2 Gennemgang af nye Covid-19 

restriktioner & Julen 

Der blev talt om Covid-19 restriktionerne, samt 

hvilke aktiviteter vi vil prioritere.  
Vi er i kirken meget opmærksomme på reglerne 
for den fysiske sundhed (sprit, afstand, mm.). 
Samtidig er vi opmærksomme på den mentale 
sundhed. Flere ældre borgere har brug for 

aktiviteter. Vi bibeholder centrale diakonale 

aktiviteter, og aflyser flere som er sangbaseret. 

Vedrørende Julegudstjenesterne; de vil blive 
streamet live i kirkebakkehuset. 

Julegudstjenesterne er: 

Tørring 23. dec. Kl. 15:00 

Tørring 24. dec. Kl. 10:30 

Tørring 24. dec. Kl. 13:00 

Hammer 24. dec. Kl. 14:30 

Tørring 24. dec. Kl.16:00 

3 Korte orienteringer  

A. fra formand 

B. fra præsterne 
C. fra formand for 

aktivitetsudvalget 
D. Nyt fra kirkegården 

E. fra andre deltagere i 

mødet. 

a.  MR; Der er kommet spørgeskema om 

hærværk i kirkerne, formanden besvarer. 

Datalogger bliver opsat i kirken. 
Menighedsrådet har modtaget en invitation 

fra Y’s men til deltagelse ved møde. Grundet 

Covid-19 er der ikke deltagelse.  

b. Ikke noget. 

c. Jf. ovenstående ift. Covid-19 
d. AS grandækning er i fuld gang, det går 

planmæssigt. Der er blevet asfalteret på 

Degnevej. 
e. Intet. 
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Orienteringspunkter 
 

4. JKF orienteret om idrætscirkulære, blanketter 
blev runddelt. 

5. MR orienterede om processen med 

bjælkeenderne.  
6. JKF gennemgik rapport for 3. kvartal 2020. 
Overordnet et forventeligt kvartal. 

7. MR orienterede fra graver samarbejdsmødet. 
Der er blevet lave en opdateret organistaftale. 

Derforuden har Aale/Linnerup frabedt sig 
samarbejdet angående koret.    

8. Der indkaldes til et konstitueringsmøde. den 



24 november kl. 20:00. 
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Beslutningspunkter 9. Det blev vedtaget at godkendelsen af 
rådgivningsaftalen i forbindelse med 
opsætningen af nedløbsrør sendes til 
provstiudvalget. 

10. MR’s kommentar til revisor protokollatet for 
regnskab 2019 blev gennemgået og godkendt. 
11. Indsamlingslisten for året 2021 blev 
godkendt. Ny indsamling til børnetelefonen på 

Fastelavns søndag. 

 
 
 

Eventuelt Menighedsrådet bevilliger en forhøjelse af 
tilskuddet til organistens brug af musikalsk 
udstyr.  

 

Tørring, den 27. oktober 2020 
 

De tilstedeværende menighedsrådsmedlemmers underskrifter 
 
 


