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Tørring–Hammer Menighedsråd 
 

 

Mødet mandag den 14. juni kl. 18.30 i Kirkebakkehuset, Tørring  

Medlemmer af Menighedsrådet som deltog: 

Marianne Rasmussen (MR), Per Kusk (PK), Merete Ullum (MU), Judith Düwel (JD), Agnete 

Madsen (AM), Hanne-Birgitte Kristiansen (HBK), Erik Liboriussen (EL), Jette Jensen ( JJ ), 

Birgit Christensen ( BC), Birthe Christensen (BMC), suppleant Ellen Margrethe Rasmussen  

(EMR), suppleant Gitte Rahbæk (GR) , Graver Asger Munkholm (AMU) 

Fraværende: Janus Kirk Faaborg 
 

 

Punkt 

 

1. Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen blev godkendt, med tilføjelse af 

beslutningspunktet: Dato for møder efterår 2021 samt at punktet omkring 

lysestagen i Hammer flyttes til et beslutningspunkt. 

 

2. Kirkens grundlag og fremtid: AMU viste rundt i tårnet efter at renovering og 

udskiftning af bjælker i tårnet er afsluttet.  

  

3. Korte orienteringer 

A. Fra formanden, Reglen om at bære mundbind i kirken er dags 

dato ophævet. 

Invitation til Landemode den 3. september: Tilmelding til MR  

Der er kommet besked fra banken om at der fra juli vil komme 

negativ rente 0,75% på kirkens indestående.  

Linjen er sammen med Hedensted spildevand, i gang med at 

undersøge hvordan regnvand fra de kommende nedløbsrør 

skal kobles til eksisterende system. 

B. fra præsterne. Intet nyt 

C. fra formanden for Aktivitetsudvalget: Efterårsarrangementer 

på plads. Bla. Gospel Delight i september, foredrag med Erik 

Normann Svensen, julekoncert den 30/11 med Anne Dorte 

Michelsen m,m. Sogneudflugt den 26 september.  

D. fra kirkegården: Tørring Kirkens tag algebehandles i denne 

uge. Graverhuset er ormebehandlet. Sommerblomster plantes 

i denne uge. Hammer Kirke er kalket og taget er blevet 

understrøget. 

E. fra andre deltagere i mødet. PK sidder i regnskabskontorets 

bestyrelse. MU Karen bliver fast organist sommervikar. 

Besøgende på kirkegården melder at de er glade for 

graverpersonalets omsorg. 

 

Orienteringspunkter 

4. Egon Jacobsen’s legat (JJ) Bestyrelsen for Egon Jacobsen fond følger MR 

valgperiode. Bestyrelsen fortsætter. 

 

Beslutningspunkter 

 

5. Lysestage i Hammer: Den 7 armede lysestage er flyttet fra bagerst i kirken til 

alteret efter ønske fra flere i menigheden.  
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6. Datoer for møder efterår 2021: 

 

Tirsdag d. 31. august MR-møde 

Onsdag den 1. september kl 19 i Hedensted valg til provstiudvalg. 

Torsdag 9. september kl 19:00 Budgetsamråd provsti (formand og kasserer) 

Tirsdag d. 21. september MR-møde 

 

 

Mandag d.27. september Graversamarbejdsmøde, Kirkebakkehuset kl. 19. 

Tirsdag d. 26. oktober MR-møde 

Tirsdag d. 23. november MR-møde 

Søndag d. 28. november. Menighedsmøde 

 

 

 

Eventuelt 

7. Strikkecafeen strikker dåbsklude. Evt. små tæpper.  

 

 

Med venlig hilsen 

Marianne Rasmussen 

Formand     

 


