Noter til menighedsmøde den 1. nov. 2015 i Nørlem sogn
Valg af referent:
DDS: Dybt hælder året i sin gang.
Jeg vil gerne starte med at sige en stort TAK.
Som det første, vil jeg gerne her starte med noget af det sidste, der er sket i Nørlem Sogn.
I august fejrede vi sognets 25 års jubilæum ved en stor festgudstjeneste i kirken med blandt andet
deltagelse af biskop Henrik Stubkjær. Efterfølgende havde vi kirkefrokost her i sognegården.
I forbindelse med jubilæumsgudstjenesten startede vi indsamlingen til en ny messehagel. Her fik vi en
samlet gave på ca. 7.700 kr. Tak for en fin opstart på projektet. Er der nogen der stadig har lyst til at støtte
indsamlingen kan det lade sig gøre ved at lægge en skærv i boksen ude i gangen, eller ved at indsætte på
bankkontoen. TAK.
I september fulgte vi op med en høstgudstjeneste med temaet "Nørlem har talent". Her viste flere af
sognets beboere noget af det, som de tryller med derude i hjemmene. Her blev vist mange spændende og
flotte ting. Ting som mange ikke havde fantasi til at forestille sig, kunne fremstilles af amatører.
Tusind tak for jeres deltagelse, opbakning og forslag til arrangementer som har været afholdt i forbindelse
med fejringen af Nørlem kirke og Sogns markeringen af at vi har været et selvstændigt sogn i 25 år.
Konstituering.
På vort møde i november måned 2014 konstituerede menighedsrådet sig for det kommende år. Vi var ikke
så progressive, så der var genvalg på alle poster.
Der skal her lyde en tak til rådet og alle medarbejdere for godt, og konstruktivt samarbejde i det forgangne
år.
Julekoncert.
Første søndag i advent 2014 holdt vi julekoncert med MidtVest pigekor som deltagere, en hyggelig og en
stor musikalsk oplevelse.
Ved samme lejlighed afhold vi det årlige julemarked, hvor vi nød godt af, at mange i sognet fremstillede
diverse lækkerier og gaver til dette arrangement. Overskuddet ved adventskoncert/julemarked er
videresendt til sygeplejeskolen i Ndolage i Tanzania.
Vi håber, at mange igen i år vil støtte op om vort julemarked - og gevinster modtages med tak her i
sognegården.
Det musikalske indslag i år kommer blandt andet til at bestå af et par numre fremført af det voksenkor som
blev etableret i forbindelse med sognets 25 års jubilæum.
Undervisning/skolereform og konfirmander/minikonfirmander.
Sidste år nævnte jeg skolereformen med indførelsen af heldagsskolen. Det gav problemer for præsterne,
med placeringen af undervisningen i eftermiddagstimerne. Vores nye biskop er nu gået med ind i
diskussionen og det har nu vist sig, at der fra næste skoleårs start gennemføres en ny ordning, hvor
undervisningen igen placeres i morgentimerne, og det hilser vi meget velkommen.

Som noget nyt indførte vi lørdagskonfirmationer i foråret 2015. Det har vi haft positive tilbagemeldinger på,
hvorfor ordningen fortsætter.
Ved i alt 4 konfirmationer på 2 lørdage i maj blev godt 40 forventningsfulde unge mennesker konfirmeret.
2 nye hold på omkring 35 konfirmander er startet op her efter sommerferien.
Palmesøndag 2015 afsluttede Bettina undervisningen af 2 hold minikonfirmander. Det er besluttet, at det
hold som starter her efter nytår 2016, afsluttes med en lejr og afslutningsgudstjeneste søndagen før
palmesøndag 2016.
Økonomi.
Regnskabet for 2014 blev afleveret i foråret 2015 og den eksterne revisor gav regnskabet en blank
påtegning med bemærkning om, at menighedsrådet havde fornuftige kontrolfunktioner og
forretningsgange.
For kalender året 2015 har vi et samlet budget på 1.825.652 kr.
Af synsudsatte arbejder har vi i 2015 afsat følgende
Nyt gelænder ved trappen til kirken tkr. 12,5
Ormebehandling af spær i tagkonstruktion over kirkerummet og i tårnet tkr. 34,5
Nyt gulvtæppe i salen i Sognegården tkr. 32,5
Toiletter i Sognegården males tkr. 10
Sparkeplader på indvendige døre i Sognegården tkr. 2,2
Reparation af indvendig væg tkr. 27,5
Kantskærer til kirkegården tkr. 5
Revner omkring dør, isolering af skunk i præsteboligen tkr. 19,25
Terrasse og skrænt foran præstebolig tkr. 187,5
Græsplæne foran præstebolig tkr. 7,5
Alt sammen projekter som er ved af være gennemførte og afsluttede.
Budget for 2016 er nu bevilget med driftsudgifter for 1.565.196 kr.
i budgettet er der indregnet følgende synsudsatte arbejder
Styring af belysning langs tilkørslen tkr. 2,5
Ny opvaskemaskine til sognegården tkr. 8
Skammel til skiftelad på Egholm tkr. 7,5
Opdatering af IT system på graverkontor tkr. 15.
Udskiftning af 10 vinduer i præsteboligen tkr. 75
Således er der kun indregnet 108 tkr. til synsudsatte arbejder, og det er noget mindre end det vi havde
ønsket, idet vi også havde ønsket tkr. 375 til partiel omsætning af den ældste del af norddiget og tkr. 25
som tilskud til ny messehagel. Vi er måske en smule skuffede over, at beløbet til omsætning af norddiget
ikke er bevilget, idet provsten selv på provstesynet i maj var med til at sætte omsætningen af diget på
budgettet.
Ny hjemmeside.
I sommer fik vi en ny webmaster, en gammel kending i sognet nemlig Erik Sinkbæk, og det er vi dybt
taknemmelige for. Erik har formået at omlægge hjemmesiden til et nyt format - og give hjemmesiden et
meget tiltrængt ansigtsløft og dermed givet hjemmesiden nyt liv. Tusind tak for initiativet og indsatsen til
Erik Sinkbæk.

Frivillighed.
Der har i det forgangne år været flere aktiviteter i Nørlem Kirke og Sogn hvor frivillige har ydet en stor
indsats og det vil rådet gerne sige stor TAK for.
Nye tiltag.
I forbindelse med samarbejde og afløsning med Houe, Hygum og Tørring sker der det, at der kan
forekomme flere søndage i træk hvor der er gudstjeneste klokken 9.00 i Nørlem. Som en konsekvens af
dette, har menighedsrådet i samarbejde med Bettina, indført at der også er altergang ved 9.00 tjenesterne.
Der har vi ikke hørt mange reaktioner på, men det kunne være rart at høre jeres kommentarer til!
Vi har også i forbindelse med jubilæet indført et nyt lay-out på kirkebladet og der er valgt en ny
papirkvalitet, hvad er jeres mening om dette??
For snart længe siden søsatte Viborg stift et projekt som de kaldte "Menighed møder Menighed". Vi i
Nørlem tilmeldte os projektet, og så skete der ingenting. Der var i første omgang for få tilmeldinger til
projektet, men nu har Viborg Stift fået pustet nyt liv i projektet, og samlet i alt 6 menigheder, og nu
forsøger man at gennemføre projektet.
Vi er blevet sat sammen med Hogager sogn ude ved Holstebro. Vi forsøger således, at arrangere et besøg i
Hogager og et genbesøg derfra, engang i løbet af forsommeren.
Det var de emner jeg har udvalgt til fremlæggelse her på menighedsmødet, er der nogle øvrige ting I ønsker
kommenteret, så håber jeg at I kommenterer og spørger løs. Tak for lydhørhed.

Det var beretningen fra menighedsrådet. Er der noget som skal uddybes eller kommenteres er man meget
velkommen til det. Er der nogen der sidder inde med en god ide til nye aktiviteter eller gøremål er man
også meget velkommen til at kommentere på det. Tak for at I lyttede.

