Til lokalrådene og menighedsrådet
ved Rødding, Lem, Lihme og Vejby kirker.

Hermed referat af vort fællesmøde
Tirsdag d. 13. januar 2015 kl. 19.00 i Sognehuset i Rødding.
Dagsorden.
Til stede: Anna-Mette Jørgensen, Kirsten Pallesen, Lene Damholt Jensen, Jennetta Aalbers,
Mette Nymann, Dorrit Jakobsen, John Rusbjerg Pedersen, Karen Margrethe Kirk, Charlotte
Grønvaldt Andersen, Anne Grethe Hansen, Inger Kjær Olsen, Bente Henriksen, Elsebeth Fjendbo,
Margit Rishøj, Margit Bisgaard, Jakob Fløe Nielsen
1. Velkomst og sang
Nr 256 i Højskolesangbogen blev afsunget
2. Nyt fra Menighedsrådet
Margit omtalte muligheden for tilskud til samarbejde mellem kirke og lokale foreninger og
indrømmede, at lokalrådene måske burde have været inddraget i overvejelserne.
Margit omtalte de mange faste opgaver, menighedsrådet er ansvarligt for.
Der er blevet lagt nyt tag på tårnet i Lem.
Gulvet i Lem er næsten færdigt
Der er blevet lagt flisegange på kirkegården i Rødding
Alterprojektet i Rødding er umiddelbart forestående – arbejdet med selve alteret er langt
fremskredet. I forbindelse med arbejderne i forb. Med opstillingen af det nye alter forventes
kirken lukket en kort periode.
Rødding Præstegård skal totalrenoveres pga skimmelsvamp. Imens installeres præsten i en
skurvogn.
Menighedsrådet er blevet tildelt en pulje på 260.000 kr til iværksættelse af udestående
istandsættelsesarbejder.
Den planlagte visionsdag blev ikke gennemført pga for ringe tilslutning.
Biskop Karsten Nissens visitats fyldte Lihme Kirke
Menighedsmødet i februar 2013 trak også mange deltagere
Ved konstitueringen blev Lone Wagner kontakperson, Lene Damholt Jensen kasserer og
Jakob Fløe Nielsen sekretær.
3. Sogneindsamling søndag d. 8. marts til Folkekirkens nødhjælp.
Jenetta og Jakob er tovholdere. De opfordrer alle til at melde sig som indsamlere.
4. Høstgudstjeneste 2015.
Gennem flere år er det holdt fælles høstgudstjeneste for hele pastoratet i skoven på Lyngtoften. Der er
imidlertid kommet ønske fra en gruppe i Rødding om at der også må blive holdt en traditionel
høstgudstjeneste i Rødding Kirke. Dette ønske er efterkommet af menighedsrådet.

Der afholdes høstgudstjeneste i skoven 13/9 eller 30/8 og samme dag holdes høstgudstjeneste i
Rødding kirke hvor lokalrådet sørger for pyntningen. Der nedsættes et udvalg der står for begge
høstgudstjenester bestående af to medlemmer fra hvert lokalråd, to fra menighedsrådet og de to
præster. Hvert lokalråd melder tilbage til Margit hvem der repræsenterer lokalrådene.

5. Fællesarrangementer 2015 v/aktivitetsudvalget.
Lørdag den 17/1 Højskoledag om Aktiv Dødshjælp v/ Jacob Birkler.
Der skal ikke længere udpeges kontaktperson til akt. Udv. Fra lokalrådene.
6. Afviklede og kommende arrangementer i lokalrådene.
Lihme: Lokalrådet har en del faste arrangementer, der gentager sig år for år.
Rødding: 5 lokalrådsmøder i årets løb. Der været fortælleaften ved Ruth Degn (60
deltagere), sogneaften v/ Sven Irgens Møller om kirken og de unge, en del faste
arrangementer, Sangaften med Kettrup klanen (over 50 deltagere)
26. februar kommer Marianne Hauge og fortæller om Hospice Limfjord, sangaften i april.
Margit Rishøj er trådt ind i lokalrådet i stedet for Annette Trustrup.
Damerne: planlægger en arrangementsrække om bøger og film, i foråret 2014 var damerne
ude at kigge stjerner i Brokholm, i november var der et håndarbejds-arrangement, næste
arrangement er en aften om humor og i marts er der et arrangement om drømmetydning
hos Kirsten Stobbe. Der er 66 på mail-listen.
Lem: 4 lokalrådsmøder og 10 arrangementer i løbet af året - en del faste. Af nye tiltag:
Åkjær-aften v/ Bertel og Anna-Mette, 2 aftner om livsfortællinger v/ Bertel Lundby og Johan
Jeppesen, sangaften med Jacob Tybjærg i Kulturhuset.
Vejby:
7. Eventuelt
8. Kaffe.

Venlig hilsen
Margit Bisgård
Formand
Rødding, Lem, Lihme og Vejby Menighedsråd

