
Troldhede Sogn 

 
Dagsorden menighedsrådsmøde 25/03-2021, kl. 19.00 
 

Kommende møder: 
 22. april, 27. maj, 17. juni, 

Mødet afholdes ekstraordinært over Skype ARK 3 

 

Dagsorden 
udsendt 20/3 af formand Kathrine Stampe 

Referat 
referent Sussi Højmose 

1. Fraværende/tilstede: Fraværende: Ingen 
Tilstede: Kathrine Stampe, Jens Borg Spliid, Jens Futtrup, 
Jørgen Nielsen, Mette Christensen, Flemming Najbjerg, Helle 
Boel og Sussi Højmose 

2. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 

3. Orientering fra formanden 
a: fælles økonomimøde afholdt 
b: gudstjenester i Troldhede 
genindført 

a) Mette og Kathrine har deltaget i et fælles økonomimøde med 
Nr Vium-Herborg. Nr Vium-Herborg står for alt vedr. organist og 
præstegård. Troldhede har alle udgifter vedr KK-medarbejder 
og aktiviteter. 
Fælles arrangementer bliver delt efter fordelingsnøgle.  
Der er lavet dankort til KK-medarbejder. 
b) Der kommer gudstjeneste i Troldhede igen.  

4. nyt fra præsten Fra påskedag passer planen i kirkebladet igen. 
Gudstjenesterne varer en halv time. 
Man må holde gudstjeneste udenfor med 50 deltagere til 
påske. Det gør vi ikke, da vejret kan være regnfuld. 
Skærtorsdag er der gudstjeneste med nadver to steder.  
Der bliver ikke båndet gudstjenester mere, men livestreaming 
fra Troldhede kirke.  
Nadver foregår hver anden torsdag.  
Der kommer annonce i avisen.  
Der er gang i t-shirts.  
Jens vil gerne have, at konfirmanderne får en kristuskrans. Har 
fået lov af provsten til at køre ud med dem.  De er udleveret. 

5. nyt fra kasseren 

- godkendelse af regnskab  
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6. nyt fra kontaktperson                             
(evt. personalesager  behandles 
under lukket punkt ”rådets kvarter”) 

Der tages kontakt til medarbejderne ang MUS. 

7. nyt fra kirkeværge 
5-årssyn – orientering fra møde m. 
provst og konsulent Søren Kjær 24/3 
 
Sikring af gravsten 

Man kunne måske sikre at vi ikke selv kommer til at stå med 
udgifter omkring fejl ved 5 års syn. Referat er sendt rundt til Mia 
(arkitekt) og provsti. 
Provst indkalder til tværfagligt møde.  
Kirken skal desværre lukkes ned, imens skaderne udbedres. 
 
Der kunne laves en jordhøj med planter som i Timring, til at 
sikre gravsten. Flemming undersøger inden syn af kirkegård og 
kirke, hvordan det bedst kan gøres.  

8. nyt fra udvalg: 
a: præstegårdsudvalg 
b: aktivitets- og gudstjenesteudvalg 
c: pr.udvalg 
d: kirkebladsudvalg 

a) intet nyt 
b) 26.3. udlevering af spaghetti to go bags i forbindelse med 
påsken.  
Påskeløb 11.4. kl 10 og 3 timer frem. I Troldhede med 8 
bemandede poster.  



e: teknikudvalg 
f: diakoniudvalg 

Håb om at afholde spaghettigudstjeneste d. 4.6.  
c) Logoet er sendt til trykkeriet.  
d) Vi har modtaget et nyt udkast i går. Næste møde 4.5. 
e) Får hjælp til powerpoint fra frivillige. 
f) Venter med til punkt 10 

9. kommende 
indkøb/investeringer/ønsker: 
- dåbslys, kun få tilbage, skal vi 

skifte design (og måske derved 
opnå billigere gravering) eller 
beholde samme som nu? 

Dåbslys, som nu kan nogenlunde fåes ved Vestergaard i 
Videbæk.  
Svært ved at få en med lidt fladere overflade, så det bliver 
nemmere at gravere. 
Der sendes forslag rundt og besluttes til næste møde. 

10. kollektliste for 2021 (udsat fra sidste 
møde) – bilag med forslag udsendt 

Kollektliste er revideret og godkendt. 

11. evt.  Der var ikke noget til evt. 

12. kaffebrød til næste møde Kaffebrød indkøbes ved Tove i hallen. 

 
 


