Referat fra ordinært
møde i Yding
menighedsråd

Torsdag, d. 6. august.2020

Sted:
Østbirk Præstegård

kl. 16.00

Formandens
Init.:

JH

Y
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Gennemgang og underskrift af referat fra mødet d. 02.06.2020:
Referatet blev underskrevet af menighedsrådet.
Gennemgang og underskrift af 2. kvartals budgetrapport:
Kvartalsrapporten blev gennemgået, og underskrevet af formand og kasserer.
Menighedsrådsvalg 2020:
Vi havde en generel drøftelse af orienteringsmødet tirsdag, d. 18. august kl. 19.00 i Yding Kirke, og
der afholdes valgforsamling tirsdag, d. 15. september kl. 19.00. Hanne Henningsen, Carina og Jan
Hougaard mødes d. 24. august kl. 15.00 for nærmere tilrettelæggelse af valgforsamlingsmødet.
Folkekirkens liturgi:
Drøftelse af gudstjenesterne i Yding Kirke. Menighedsrådet havde en god drøftelse af gudstjeneste,
gudstjenesteform og indhold. Det blev besluttet, at bruge indgangsbøn og udgangsbøn i Holger
Lissner udgaven og Lone vil, fra det nye Kirkeårs begyndelse, koordinere at medlemmer fra
menigheden læser henholdsvis indgangsbøn og udgangsbøn ved vores gudstjenester.
Vi fortsætter drøftelserne omkring gudstjenester, gudstjenesteform og indhold på de kommende
møder.
Nyt fra formanden:
- Der blev orienteret om indbrud for 2. gang i graverbygningen. Vi indgår delvis
maskinfællesskab med Østbirk m.h.t. havetraktorer. Forsikringsbeløbene er udbetalt fra
Folkekirkens Forsikring.
- Budgetsamråd onsdag, d. 2. sept. kl. 18.00. Hanne Høj og Jan Hougaard deltager.
- Fællesrådsmøde d. 17. sept. kl. 19.00. Yding sørger for forplejning.
Nyt fra Kirkeværgen:
Der aftales et tidspunkt for Kirke- og Kirkegårdssyn. Jan Hougaard kontakter Bygningssagkyndig
Henrik Aarhus for nærmere tidspunkt.
Nyt fra sognepræsterne:
Kort orientering omkring Mandeklub, som starter 10. sept., og d. 4. dec. kl. 10.00 er der
gudstjeneste i Yding Kirke med deltagelse af børnehavebørn fra Østbirk.
Aktivitetskalenderen:
De forskellige punkter blev gennemgået, og aftaler omkring hvem bestiller pizza osv. blev noteret.
Nyt fra udvalgene:
Aktivitetsudvalget:
Vi har planlagt, at booke adventskoncert med Jysk På Næsen søndag, d. 29. nov., og d. 29. okt. er
der foredrag: Alene i Vildmarken. Beatels i Kirken d. 11. marts 2021 i Yding Kirke.
Eventuelt:
Næste menighedsrådsmøde er fastsat til torsdag, d. ?

Underskrifter:
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