
 

Troldhede Menighedsråd 
Grønningen 21, Troldhede 
6920 Videbæk 

Dato:  
          27-4-2017   referat 

Blad nr. 27 

 
Dagsorden til møde i 
menighedsrådet torsdag 
den 27. april kl. 15-16,30 i 
kirkens mødelokale 
Efter mødet er der syn af 
kirken, kirkegård og 
bygninger 

 Formandens initialer: 

HC 

Mødet afholdes 
I Troldhede kirkes 
mødelokale 
 

Kommende mødedatoer: 
Mødedatoer 2017 
Torsdag den 2. februar kl. 19.00 
Torsdag den 23. marts kl. 19,00 
Torsdag den 27. april kl. 15.00 
Torsdag den 4. maj kl. 17. fællesmøde med SDR Felding 
Torsdag den 8. juni kl. 19,00 
Torsdag den 24. august kl. 19,00 
Torsdag den 12. oktober  kl. 19.00 
Torsdag den 16. november m/ julefrokost 

 

Dagsorden Referat 

1. Fraværende Ingen fraværende 

2. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 

3. Orientering ved formand 
a. Orientering fra distrikts og landsforening 
b. Gæstebesøg 
c. Konfirmation den 12. maj. Hvem kan hjælpe i 

kirken med telegrammer 
d. Printer til mødelokalet   
e. Ansøgning fra Orla om ny bærbar pc 

a: konstituering i distriktsforeningen er veloverstået 
b: Kjellerup menighedsråd + arkitekt m.fl. har været 
på besøg og var meget begejstrede for vores nye 
kirke.  
D. 11. juni kommer der besøg fra Feldborg 
menighedsråd, der skal på sognetur og se vores 
kirke. 
c: Mette og Henning vil gerne hjælpe. Enighed om at 
stille ekstra stole ind på forhånd, så der bliver 130 
siddepladser  i kirken + 39 stole i konfirmandstuen. 
d: enighed om at det er en god ide med en printer i 
konfirmandstuen, men at vi afventer, at der er bedre 
råd senere på året. 
e: Sdr. Felding har bevilget 2/3 af pc’en, enighed om 
at vi bevilger den sidste 1/3. jf. fordelingsnøgle.   

4. Orientering fra Sognepræsten 
Herunder drøftelse af kl.14 gudstjenester 

Spillemandsgudstjenesten d. 31.5 kl. 19.00. i kirken 
som opstart på byfesten, med efterfølgende 
kirkekaffe. 
 
Vi vil gerne skære ned på kl. 14 gudstjenester, da der 
ikke har været så stor tilslutning til dem som håbet. 
Dog enighed om at bibeholde 1-2 kl. 14-gudstjenester 
halvårligt. 
2. halvårs kl. 14 gudstjenester i 2017:  
søndag d. 1. oktober + 5. november 
(allehelgenssøndag.)  
Orla vil spørge om Gospel FC kan medvirke ved 
gudstjeneste d. 8. oktober kl. 9.30, i såfald vil der 
være udvidet kirkekaffe med rundstykker 
efterfølgende. 
 
Fremover ingen eftermiddagsgudstjenester d. 1. 
søndag i maj, pga. skovens dag arrangement ved 
Kulsøen. 
 
11. juni er der konfirmandindskrivning kl. 11.00 

5. Økonomi. Rammeudmelding for 2018 -bilag 
Kvartalsrapport for Januar kvartal – bilag udsendes 
senere 

Kvartalsrapport godkendt 



6. Ønsker til budget 2017 
Budgetsamråd er planlagt til den 2. maj samt den 
29. august. Dagsorden til maj mødet vedhæftes 

Hans og Mette deltager i budgetsamrådet d. 2. maj 

7. Kirkegårdvestægter godkendt 
 

Hans har sendt de godkendte vedtægter ud som bilag 

8. Ansøgning fra søndagsskolelejrudvalget - bilag Enighed om at bevilge kr. 500,- 

9. Ansøgning fra organisten om  

to nodebøger/sangbøger: Sange og Salmer (300) og 
Syng Med (150). Til at ligge i kirken, så jeg slipper for 
at slæbe mine egne frem og tilbage. 
 

Enighed om at bevilge dette. 

10. Orientering fra kirkeværge Peter Brøgger har sagt ja til at fælde træer på 
kirkegården, men der er ikke aftalt pris, da der endnu 
ikke er besluttet, hvor mange træer det drejer sig om. 
Peter ønsker at vente med det til efteråret. 

11. Orientering fra udvalg 
-Gudstjenesteudvalg 
-aktivitets og koncertudvalg 
-præstegårdsudvalg 

- fastlæggelse af hvem der bager til de kommende 
arrangementer med kirkekaffe.  
- har ikke afholdt møde siden sidst 
- der har ikke været aktivitet siden sidst 

12. menighedsrådets kvarter 
- herunder orientering fra kontaktperson  

 

særskilt referat 

13. evt. og næste møde Fællesmøde med menighedsrådet i Sdr. Felding: 
Torsdag d. 4. maj kl. 17.00 i Sdr. Felding sognehus.  

   
Referat v/ Kathrine Stampe 


