Menighedsrådsmøde torsdag d. 18. januar 2018 kl. 19.00 i Præstegården i Lem.
Tilstede: Jørgen Breum, Anna-Mette Korshøj Jørgensen, John Rusberg-Pedersen, Ole Andersen,
Margit Bisgård, Bent Jensen, Bertel Trærup, Hanne Nielsen, Helle Gori, Lene Damholt Jensen
Afbud: Birgitte Møller Kristensen, Jakob Fløe Nielsen, Jenetta Aalbers

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt
2. Inventarlister fra kirkerne – ønsker vi dem lagt på hjemmesiden og er det en god ide?
Opdaterede inventarlister er på DAP.
En reduceret udgave af inventarlisterne lægges på hjemmesiden.
Linda bedes om at sortere i billederne med tekst og finde det, der er interessant for
offentligheden. Menighedsrådet gennemser materialet før det lægges på hjemmesiden.
3. Gennemgang af indsamlingslister for årets indsamlinger i vore kirker.
Adventstid 1.12.-22.12.: Menighedspleje
Jul 24.12.-29.12.: Børnesagens fællesråd
Nytårsdag 1.1.: Bibelselskabet
Fastetid og passionstid 9.3.-18.4.: Samvirkende Menighedspleje
20.4.: KFUM og KFUK
Høstgudstjeneste: Folkekirkens Nødhjælp og Møltrup Optagelseshjem
4. Taget på Lem Kirke er utæt – hvem skal vi have til at lave en tilstandsrapport?
Se referat af nationalmuseets besøg på DAP.
Der rettes henvendelse til en arkitekt.
5. Gennemgang af forslag til bevaringsværdige gravsten på Lem Kirkegård.
Udvalget fremlægger forslag.
Forslaget blev gennemgået og der skal ske en ydereligere reducering af sten.
Når dette er sket indsendes forslaget til provstiet.
6. Viderebehandling af punktet omkring kirkegårdsplaner.
Kirkegårdsarkitekten kontaktes med henblik på et møde vedr. en detaljeret kirkegårdsplan
for Rødding kirkegård. Provstiet anmodes om midler til de 3 andre kirkegårde i 2019.
7. Behandling af forslag om indkøb af projektor, ophæng og lærred samt opgradering af
internettet til konfirmandstuen i Lem præstegård.
Priser fremsendes i mail.
Indkøbet bevilliges

8. Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp søndag d. 11. marts 2018.
Vil vi være med igen og hvem vil evt. være indsamlingsleder?
Vi er med igen i år, Jakob vil godt være indsamlingsleder
9. Procedure omkring opslag af sognepræstestillingen.
Stillingsopslag, embedsbeskrivelse, orienteringsmøde m.m.
Stillingsopslag indrykkes i præsteforeningens blad og hjemmeside d. 23.1.2018
Orienteringsmøde for menighedsråd afholdes d. 8.3.18 kl. 17.00 I Rødding Sognehus
10. Fællesmøde mellem lokalråd og menighedsråd d. 25. januar kl. 19 i Lem.
Dagsorden og emner til drøftelse på dette møde.
Høstgudstjeneste, sogneindsamling, datoer for aktiviteter, fælles arrangementer, hvordan
fungerer lokalrådenes arbejde, liste over lokalrådenes arbejdsopgaver
11. Fastsættelse af mødedatoer for menighedsrådet i 2018 – HUSK KALENDER!
Torsdag d. 1.3.18 kl. 19 – Rødding (Regnskab)
Torsdag d. 22.3.18 kl. 19 – Lem
Onsdag d. 25.4.18 kl. 19 – Lem
Torsdag d. 31.5.18 kl. 19 – Rødding
Onsdag d. 15.8.18 kl. 19 – Lem
Torsdag d. 27.9.18 kl. 19 - Rødding
Torsdag d. 25.10.18 kl. 19 - Lem
Torsdag d. 29.11 18 kl. 19 – Rødding
Kirkegårdssyns:
d. 18.9. kl. 16 Lem, kl. 18 Lihme
d. 20.9. kl. 16 Vejby, kl. 18 Rødding
12. Meddelelser:

Kontaktperson: Der er afholdt MUS-samtaler med de ansatte.
Kirkeværge.
Formand.

13. Eventuelt.

