Menighedsmødet søndag den 1. november 2015
Beretningen fra formanden – her er kommentarerne fra menigheden.
1/ Altergang ved 9-gudstjenester – menigheden ønsker at dette fortsætter fremover også.
2/ Kirkenyt – vores kirkeblad. Kommentarer til ny kvalitet i papir og layout. Der blev udtrykt stor
tilfredshed med bladet, er stolte over at vi i vores sogn kan præstere dette. Der er en generel
opfattelse af at bladet bliver læst. Den nye kvalitet er helt fin – og der er ros til, at det kan laves for
en billigere pris. Ros til at bladet indeholder masser at nyt/nyheder.
3/ Nyt tiltag i 2016: Menighed møde menighed – vi(menighedsrådet) har ytret ønske om at være
med i projektet – et tilbud som Stiftet har igangsat, om at vi mødes med en anden menighed –
deltager i deres gudstjeneste og spiser frokost sammen bagefter. En anden søndag bytter vi så rundt.
Vi er sammensat med et lignende sogn – Hogager sogn. Meningen med dette projekt er at vi får
mulighed for som menighed at komme på udflugt, udveksle ideer om hvad vi gør hver især og
dermed styrke sognelivet i begge sogne. Sognepræsten opfordrer deltagerne på mødet i dag om at
sprede invitationen og så snart en dato er klarlagt, vil det blive offentligt gjort i Kirkenyt så ALLE
der har lyst kan deltage. Der bliver arrangeret fælleskørsel (bil/bus).
4/ Hjertestarter. Et projekt hvor vi i samarbejde med Lemtorpskolen har søgt om en hjertestarter hos
Trygfonden. Den er nu opsat ved hovedindgangen til hallen/administrationsbygningen på
Lemtorpskolen og hænger der i et varmeskab således at den altid er tilgængelig og klar. Hvis der
bliver brug for den under en gudstjeneste, så har personalet aftalt en ”køreplan” for hvem der henter
og generelt gør hvad. Graver og gravermedhjælper har begge været på førstehjælpskursus i foråret
2015.
5/ Menighedsrådsvalg 2016. Formanden oplyser at der på landsplan laves en fællesaften den 13.
september 2016 hvor der i samtlige sogne afholdes orienteringsmøde om valget. Her vil der være alt
nyttig information om valget.
Vi skal i Nørlem sogn vælge 6 medlemmer – en mindre end i det siddende råd, grundet faldende
befolkningstal og faldende medlemmer.
6/ Deltagelse i menighedsmødet i dag – der blev fra flere deltagere udtrykt beklagelse over at ikke
flere var med på mødet -18 i alt, der blev ellers arbejdet energisk på det lige efter gudstjenesten. På
mødet blev der blandt deltagerne konkluderet, at årsagen nok lå i udbredt tilfredshed med
menighedsrådets arbejde og aktiviteter. Der blev blandt to deltagere opfordret til at alle skulle gå
hjem og generelt opfordre alle til at bakke op og støtte de tiltag/aktiviteter – Der foregår nemlig
mange fine ting og deltagelse styrker samhørigheden i sognet, blev der udtalt….
Der er stor tilfreds med sogneaftenerne, hvor programmet opleves bredt.
7/ Sognepræsten fortæller om et nyt tiltag den nye Biskop ønsker ført ud i sognelivet – nemlig
”kirkeliv for de 30-50 årige”. Baggrunden er at styrke de kommende brugere af kirke mm.
Sognepræsten planlægger at afholde 4 temaaftener/tiltag for netop denne aldersgruppe – evt.
undervisning i studiekreds-form. For alle vil gerne blive klogere, vil inddrages/involveres. Det at få
viden og oplysning om egen tro. Sognepræsten inviterer/opfordrer/afklarer opbakningen ved de
igangværende konfirmand/familiebesøg i alle de hjem hun besøger. Det tyder på pæn stor interesse.

8/ Konfirmandundervisning 2015-16. Dette foregår som bekendt på 2 eftermiddage (tirsdag/onsdag)
og derud over enkelte heldagsundervisning. Det har/er en udfordring så sent på dagen – hvor alle er
trætte og sultne. Forældre sørger på skift for bespisningen af de i alt 36 unge – og der veksles
mellem at sidde og lytte/arbejde og fysik aktivitet.
Biskoppen har været hos kirkeministeren og videre forhandlet med kommunerne således at det i det
næste skoleår igen muligt at afholde undervisning for i hvert fald 1 konfirmandhold om morgenen.
Nørlem er eneste sogn i Lemvig Provsti der har flere konfirmandhold under samme præst – derfor
bliver der 1 morgenhold fra 8-10 og 1 hold fra 13-15 – altså indenfor normal skoletid. Der
udtrykkes stor tilfredshed men denne beslutning – og ser nu at flere problemstillinger løses. Bl.a.,.
har det også været en udfordring med det øvrige personale at klare arbejdsopgaverne i hverdagene,
bl.a. fordi bisættelser/begravelser nødvendigvis må falde på flere fredag/lørdage når sognepræsten
har eftermiddagene optaget på 2 faste ugedage. Det har været en stor belastning for alle.
Der kom i øvrigt et forslag på mødet, om at man i undervisningen af konfirmander, kunne give dem
mulighed for at komme på besøg hos ældre i sognet. F. eks en gruppe på 3-4 kunne møde en ældre
evt. ægtepar og drøfte tro og religion med dem. Sidegevinsten kunne så også være at styrke
sognelivet.
9/ Børnekor på provstiplan – det er nu kørt i 1 år og det er besluttet at koret fortsætter 1 år mere,
trods store udfordringer med at skaffe børn nok. Der er forsøgt hvervekampagner i flere omgange,
øvedag spredt over hele kommunen og en rigtig dygtig korleder til at inspirere børnene. Det er
stadig svært, men vi forsøger også her i vores sogn og på skolen at gøre et stykke hverve-arbejde
gennem menighedsrådet og skoleledelsen. Koret tænkes at medvirke i højmesserne i hele provstiet,
og øvedagene bliver placeret der hvor der er kan skaffes flest børn. Der sørges for
transport/fælleskørsel. Sisse Skovbakke er korleder og Inge Marie Andersen er organist.
10/ Den åbne familie, litteraturkreds og andre tiltag i Nørlem sogn – der er opfordring fra
menigheden til sognepræsten om at passe på sig selv, forstået på den måde at hun + familie
selvfølgelig meget gerne må deltage, men at der er stor forståelse for at der vælges andre
tiltag/opgaver. Disse arrangementer er jo helt selvkørende og præsten skal derfor helt fritages fra
arbejdet her – og også deltagelse efter valg/kalender☺
Disse var kommentarerne, et spændende møde med god tilbagemelding og inspiration for
Menighedsrådet.

1/11-15 Birte Hedegaard Nielsen.

