Noter til menighedsmøde den 30. oktober 2016 i Nørlem sogn
DDS: Dybt hælder året i sin gang.
Med denne beretning vil jeg gerne vende blikket tilbage mod året der er gået - og vende
blikket fremad mod det år som kommer.
Konstituering.
På vort rådsmøde i november måned 2015 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.
1. søndag i advent.
Vanen tro holdt vi 1. søndag i advent 2015 vores årlige julekoncert.
Ved samme lejlighed afholdt 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 vores julekoncert og vort julemarked
Julekoncerten i år bliver blandt andet Æ Westerhavs kor under ledelse af Jytte Toft.
Julemarkedet afholdes her i sognegården og tak til alle der vil give en hånd med ved at
samle gevinster ind, eller vil være med ved den praktiske afvikling af arrangementet. I
kontakter bare et medlem i menighedsrådet.
Undervisning/skolereform og konfirmander/minikonfirmander.
Som I måske har læst i vort lokale folkeblad, er konfirmand undervisningen igen rykket
frem til morgentimerne - sådan da!
Undervisningen af A klassen foregår torsdage mellem 9 og 11 mens B klassen undervises
torsdage mellem 13 og 15, så det er ikke al konfirmandundervisning som for Bettinas
vedkommende er lagt tilbage til morgenundervisning.
For et par år siden indførte vi lørdagskonfirmationer i Nørlem - og det fortsætter vi med
også i foråret 2017.
De sidste 2 år har vi afholdt konfirmandlejr på Hardsyssel Efterskole. Det gør vi ikke i 2017
fordi Hardsyssel vil lave om på konceptet - og derfor melder vi fra.
Undervisning af minikonfirmander starter op igen her efter jul.
Økonomi.
Regnskabet for 2015 blev afleveret i foråret 2016 og den eksterne revisor gav regnskabet
en blank påtegning med bemærkning om, at menighedsrådet havde fornuftige
kontrolfunktioner og forretningsgange.
I april afholdes normalt et kirke- og bygningssyn som er forberedt af kirkeværge og
Stående Udvalg. Efter bygningssynet indhentes priser på synsudsatte arbejder som
indregnes i budgettet for det kommende år.

Foråret 2015 havde vi provstesyn, det vil sige at provsten og hans bygningssagkyndige
deltog i et kirke- og bygningssyn her i Nørlem sogn.
Her blev norddiget synsudsat, og et beløb blev afsat på budgettet for 2016. Imidlertid
kunne der ikke skaffes økonomiske midler til arbejdet, og arbejdet måtte udsættes.
Foråret 2016 har vi igen synsudsat digeomsætningen - og sat det på 2017 budgettet.
Endnu engang har vi fået besked på, at provstiudvalget ikke har kunnet finde økonomiske
midler til omsætningen, hvorfor arbejdet igen udskydes.
Menighedsrådet har igennem en periode diskuteret en indvendig istandsættelse/renovering af kirken. I kan ved selvsyn se, at gulvbelægningen i kirken er meget slidt og
trænger til udskiftning. En udskiftning af gulvbelægningen vil betyde at kirkebænkene må
pilles ud af kirken, og når man gør det, vil man også se på kirkens varmeinstallation. I
samme omgang vil der også blive arbejdet på opsætning af forsatsvinduer og indvendig
maling/kalkning af kirken.
Dette projekt har vi søgt penge til i budgettet for 2017, men også her melder provstiudvalget, at der ikke kan skaffes økonomiske midler til projektet i 2017. Det glædelige er dog
at provstiudvalget har tilkendegivet at de ved selvsyn kunne konstatere at kirken trængte til
en renovering.
For kalenderåret 2017 har vi et samlet budget på 1.577.928 kr.
Af synsudsatte arbejder har vi i 2017 afsat følgende:
Omlægning af pigsten rundt om kirken 33.875 kr.
Maling vinduer Stjernhjelm 18.680 kr.
Rep, pudsning af sokkel samt murværk Stjernhjelm kr. 34.375 kr.
Ny hækklipper 8.000 kr.
Som I kan se har vi således været absolut beskedne i vore ønsker.
Vedr. regnskabet 2015 havde vi et overskud, hvoraf vi øremærkede kr. 30.000 til ny
messehagel, mens resten blev hensat til en kommende kirkerenovering.
Vi har igangsat arbejdet med at få lavet en ny messehagel, men der er lidt ventetid inden
kunstneren kan gå igang med udarbejdelsen af ny messehagel til Nørlem kirke.
Menighedsrådet har igennem et stykke tid arbejdet på at få indført automatisk ringning ved
Nørlem kirke. Det er ikke umiddelbart så ligetil, da kirkens nuværende klokke stammer
tilbage fra 1200-tallet. For at kunne installere automatisk ringning er det således
nødvendigt at få støbt en ny klokke - og få placeret en ny klokkestol ved siden af den
gamle klokke oppe i tårnet. Vi har indhentet et par tilbud på arbejdet. Tegningsmateriale
og økonomisk overslag er nu sendt til provsti og Stiftet. Når det så er godkendt sendes
ansøgning om økonomisk tilskud ind til A.P.Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers
Fond til almene Formål. Vi håber således på fondens velvillighed og håber at der engang i
2017 måske 2018 kan installeres automatisk ringning ved Nørlem kirke.
Sogn møder Sogn:
Jeg nævnte sidste år, at Viborg Stift havde iværksat projektet sogn møder sogn. Vi har her
den 2. oktober været på besøg i Hogager kirke og sogn - og de kommer på genvisit her i
Nørlem til foråret.
Nyt menighedsråd:

Her til 1. søndag i advent tiltræder et nyt menighedsråd. Efter orienteringsmødet havde vi
en liste med 5 medlemmer og 2 suppleanter, som ønskede at stille op til det nye
menighedsråd. Efter fristens udløb er det lykkede os at finde en 6. person som har sagt ja
til at indgå i arbejdet i det nye menighedsråd. Vi venter nu spændt på at høre nyt fra
Viborg Stift om godkendelse af valget i Nørlem Sogn, således at rådet kan konstituere sig
som planlagt den 23. november.
Tak:
Denne orientering blev således den sidste som jeg aflægger som medlem af Nørlem
menighedsråd.
Jeg ser tilbage på 16 gode år med mange spændende oplevelser. Jeg kan blandt andet
nævne, at jeg har oplevet både et præste- og et bispevalg og sognets 25 års jubilæum
som selvstændigt sogn.
Tak for godt samarbejde til alle rådskollegaer, præster, kirkebetjening og alle i Nørlem
sogn for godt og konstruktivt samarbejde. TAK til alle som har været med til at bibringe
mig gode oplevelser.
Er der noget som I ønsker uddybet eller kommenteret er man meget velkommen til det. Er
der ting som I savner eller er der ønsker til nye aktiviteter er det nu I skal fremkomme med
ønskerne.
Tak fordi I lyttede.

