Tørring-Hammer Menighedsråd
Mødet tirsdag, den 26. oktober 2021 kl. 18.30 på Kirkebakkehuset, Tørring
Medlemmer af Menighedsrådet som deltog;
Marianne Rasmussen (MR), Janus Kirk Faaborg (JKF), Per Kusk (PK), Merete Ullum (MU), Judith
Düwel (JD), Agnete Madsen (AM), Jette Jensen (JJ), Birgit Christensen (BC), Birthe Christensen
(BMC), Ellen Margrethe Rasmussen (EMR), Asger Munkholm (AMU).
Med undtagelse af Erik Liboriussen (EL), Hanne-Birgitte Kristiansen (HBK).

Beslutningsreferat
Punkt
1. Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen blev godkendt, der blev tilføjet
beslutningspunkt 5b ang. indsamlingslisten.
2. Kirkens grundlag: AMU viste tegninger af et rekreativt område. Der vil være en
bænk med udsigt til ro og tanker.
3. Korteorienteringer
a. Forkvinde MR; PU har godkendt budgetforhøjelse for nedløbsrørene
b. JKF; Det er blevet besluttet i kirkelivs gruppen (bestående af præsterne fra
Uldum/Langskov; Aale/Linnerup; Tørring/Hammer) at gå tilbage til
månedlig annonce. Den ugentlige annoncering fungerede ikke efter
hensigten.
c. JJ: Korkoncert 27. feb. Foredrag med Feltpræst 22. marts; Sogneudflugt til
Hvidstenskroen 25. sept. Pilgrimsvandring 11-12. sept.: Foredrag med
Samuel Rachlin 11. okt. Salmeforedrag Budbringens fortrin 2. nov.
d. AMU fortalte om en velfungerende graverstab. Grandækning er påbegyndt.
e. PK det er vigtigt der er et tydelig formål og en underskrift på modtagelse på
bilag.
4. Orienteringspunkter
a. GR og AM; arbejdsgruppen er i gang med at finde elementer til
børneområdet. Formålet er at børn skal føle sig velkomne i kirken.
b. MR; Menighedsmødet den 28. november. Kl 12:00 (efter gudstjenesten)
5. Beslutningspunkter
a. Det blev vedtaget at konfirmationerne bliver flyttet til lørdage, der vil efter
ønske fra forældre blive tale om 2 lørdage. Derforuden vil konfirmationerne
følge de nye klasser x og y.
b. Indsamlingslisten blev vedtaget med samme indsamlinger som 2021
6. Eventuelt
a. JD; til Syng julen ind (12.dec.) i Tørring kommer der nogle fra Crazy Be Lazy
og synger med.
Tørring, den 26. oktober 2021
De tilstedeværende menighedsrådsmedlemmers underskrifter

