Fællesmøde for menighedsråd og lokalråd 6/1 2016
Afbud fra John, Lone, Kirsten
1. Menighedsrådsformanden bød velkommen
2. Nyt fra menighedsrådet: Præstegården er renoveret for 3,2 millioner i 2015. Rødding Kirke har fået
nyt alterparti. Fornyelsen er blevet mødt med mange positive tilkendegivelser. Menighedsrådet har
i 2015 fået en ekstrabevilling til oprydning i synsudsatte arbejder på 265.000, pengene er blevet
brugt til istandsættelse af våbenhusene i lem og Rødding, samt ny dør i Lem kirke. Endvidere er
anskaffet glasmontrer til de gamle bibler i Lem og Rødding, sikkerhedsbokse til kirkesølvet i Lem og
Rødding og andre mindre arbejder.
I 2015 har der været afholdt højskoledag i januar.
Foredrag i januar.
Sogneudflugt til Ørslevkloster.
Menighedsrådsudflugt til Vorupør og Stenbjerg
Højskoleeftermiddage, læsesalon, studiekredse, koncerter.
I det kommende år skal forpagterboligen i Rødding rives ned med støtte fra nedrivningspuljen i
Skive kommune, og der skal på stedet etableres en beskeden P-plads.
Arbejdet med registrering af gravminder er i gang på kirkegårdene og skal efterfølges af en
bortskaffelse af de ikke bevaringsværdige gravminder.
Personalenyt. Kirsten Pallesen har overtaget posten som kontaktperson.
Kirkesangerne Sophia og Ellen har sagt op, de to stillinger er blevet overtaget af Alice Strunck. Anne
Røndal er ansat som præstesekretær med enkelte opgaver for menighedsrådet.
2016 er valgår til menighedsrådet med de opgaver det indebærer.

3. Sogneindsamling 2016. Der holdes sogneindsamling og folk opfordres til at melde sig
4. Høstgudstjeneste. Vi fortsætter foreløbig endnu et år med høstgudstjeneste i Dalsgaards plantage.
De enkelte lokalråd udpeger hver 2 medlemmer til et høstgudstjenesteudvalg og melder tilbage
senest 1. marts til Margit. Der holdes høstgudstjeneste enten 11. eller 18. september. Anna-Mette
kontakter Dalsgaards.
5. Aktivitetsudvalget arrangerer højskoledag
6. Lokalrådene.
Rødding: mange arrangementer i årets løb, dels egne, dels medvirken ved andre arrangementer.
Planer for 2016: 2 aftner om det gamle Rødding 11/2 om butikslivet, 5/4 om Teglværket og
anløbspladsen ved Nymølle, sangaften med Elisabeth 2/3.
Lem: samarbejde med kulturnetværket i Lem. Foreløbig er planlagt 4. maj koncert,
familiegudstjeneste 2. søndag i advent og nytårsgudstjeneste.
Lihme: en del faste arrangementer. Forventes gentaget i 2016.

Det blev drøftet generelt, hvordan man får folk til at hjælpe til ved de arrangementer der afholdes.
Flere anførte, at man skal henvende sig direkte til folk med anmodning om hjælp til konkrete
opgaver.
7. Eventuelt. Der blev spurgt om julehjælp. Der er uddelt ca 14.000 kr og 7 julekurve i julen 2015.
Man skal fremover oplyse medlemsnummer, når man køber på menighedsrådets regning i
brugserne.

