Referat fra fællesmøde med lokalrådene og Menighedsrådet
ved Rødding, Lem, Lihme og Vejby kirker.
Tirsdag d. 15. januar 2013 kl. 19.00 i Sognehuset i Rødding.
Dagsorden.
1. Velkomst og præsentation.
2. Introduktion til arbejdet i lokalråd og menighedsråd.
3. Gennemgang af samarbejdsaftale mellem lokalråd og menighedsråd.
4. Afviklede og kommende arrangementer i lokalrådene.
Lem lokalråd 2012:
1. jan. Nytårsgudstjeneste
29. feb. Foredrag om ’ Træskohandleren fra Lem’
22. april koncert med Hot Stompers
Aug. Friluftsgudstjeneste v. Lem Ældrecenter
Fælles høstgudstjeneste v. Dalsgaards skov
20. sept. Syng sammen med Salling koret
9. dec. Julegudstjeneste m. luciaoptog og krybbespil
Kommende arrangementer 2013
d. 8.dec. – julegudstjeneste
d. 12.marts – foredrag ’Livets træ’ v. Bodil og Ingvard Glad (evt. flyttes til mandag)
Fyraftensgudstjeneste i børnehøjde
Lisbeth Filtenborg – foredrag om syv kvinder fra Bibelen
Koncert/opera
Vandregudstjeneste Lem til Vejby
Vejby lokalråd 2012/2013
Fastelavnsgudstjeneste
Adventsgudstjeneste – 1. søndag i advent med efterfølgende æbleskiver
Med ved høstgudstjeneste v. Dalsgaards skov
Våbenhuskaffe
Vandregudstjeneste Lem til Vejby

Lihme lokalråd 2012
Allehelgen-gudstjeneste m. suppe
Lystændingsfest m. fakkeltog, gløgg og æbleskiver, tænding af juletræ
Auktion af ting fra den gamle skole
Sommerkoncert
Midnatsgudstjeneste Påskelørdag
Børnegudstjeneste Palmesøndag
Byfestgudstjeneste m. morgenkaffe
Adventsgudstjeneste m. gospel og krybbespil i forsamlingshuset
Rødding lokalråd 2012
23. feb. Foredrag med tidligere muslim nu præst Massoud
Maj kirkekoncert v. Skive musikskolens afgangselever
Juni – basar i præstegårdshaven
Juni – byfestgudstjeneste m. kaffe og kage
Okt. – dåbsjubilæumsgudstjeneste m. kirkekaffe
Nov. Kirkekaffe ved 14-gudstjeneste
Dec. Adventsaften m. gudstjeneste m. luciaoptog og efterfølgende arr. i forsamlingshuset
3. søndag i advent – syng julen ind v. Salling spillemænd og Sofia (kirkesanger) m.
efterfølgende kaffe og juleknas
Kvindeklubben ’Damerne’:
Feb. - udflugt til Kvindemuseet i Århus
Marts - foredrag om Berlin
April -tur til Berlin
udflugt til Kirsten Kjær museet og foredragsaften med familierådgiver Lis Nielsen
Kommende arrangementer 2013
Evt. udflugt i Fredericia til fællesarrangement med Massouds kirke
21. feb. Sogneaften foredrag v. Poul Dahl tidl. Jehovas Vidner
Maj – musikskolens elever
8. juni Basar i præstegårdshaven
12. juni byfestgudstjeneste – kaffe og modeopvisning
Sept.-okt. Evt. foredrag med familieterapeut Lis Nielsen – ’Børn i sorg’ - måske i forbindelse
med Røde Kors og skolerne
5. dec. Adventsaften
15. dec. Syng julen ind (Plica Vocalis)
Kirkekaffer ved kl. 14-gudstjenester
Kvindeklubben ’Damerne’:
22. jan. Kreativ aften
7. marts Litteraturaften
Fællesarrangement 2013
17. jan. Informationsaften om Israel-rejse
26. jan. Højskoledag

5. Høstgudstjeneste ved Dalsgaards skov.
Reklamere mere for høstgudstjenester på Ældrecentre for dem, der ikke har mulighed for
at deltage ved fælles gudstjenesten.
Bedre skiltning til gudstjenesten
Arrangeres af aktivitetsudvalg og en fra hvert lokalråd
6. Eventuelt
Registrering af nøgler – underskrift af nøgleregistrering eller aflevering af nøgle
Nøglerne afleveres hos John, som sørger for at de bliver nummereret. Der gives besked
om, hvornår det er muligt at får registreret nøgler
Aktivitetsudvalget indkalder til møde med kontaktpersoner fra lokalrådene
Dato for fællesmøde med lokalrådene og menighedsrådet 2014: 14. januar kl. 19.00 i
Rødding Sognehus.
7. Kaffe.

