Lemvig, den 19.-8.-2020
Referat af menighedsrådsmøde
for Nørlem Sogns menighedsråd i Sognegården.
Onsdag d. 19.-8.- 2020 kl. 17.00-19.00
Afbud fra:
Dagsorden:

Beslutning og ansvarlig for udførelse:

Kaffevært/sang: aktivitetsudvalget og
Kisser
1. Mødet åbnes ved formanden
2. Valg af ordstyrer

Jørn Sand Tofting

3. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

4. Godkendelse af referat fra det
lukkede møde
d. 2.-6.-2020
5. Formanden meddeler og orienterer
om nyt siden sidste møde
a) Skrivelse fra DN Lemvig
b) Valg. Orienteringsmøde d. 20.
august kl. 19.00
c) Nyt fra DAP`en

6. Økonomi
a) Orientering ved kasseren
b) Budget 2021 (orienteringsmødet)
c)

Godkendt

a) Tages med på medarbejdermøde
b) Formanden orienterede om mødet d. 20.
august
c) DAP gennemgået af hver især

a) Kvartalsrapport gennemgået
Saldo pr. dd. 651.641,67 kr
b) Budgettet gennemgået, ser pænt ud

7. Nyt fra sognepræsten
a) Genåbning af kirken
b) Indskrivning af konfirmander – og
hjælp til dette
c) Konfirmationerne. Hjælp i kirken og
Stiernhielm
d)

a) Stadig kun adgang for 33 personer ved tjenester
med sang
b) Indskrivningsgudstjeneste udendørs sandwich og
½ liter sodavand bestilles i Kvickly.
c) Stemningen loddes hos forældrene i næste uge –
der gives ikke for mange muligheder – udendørs?
Hvis aktuelt så kontakter Jørn teltudlejning
Den 5/9 Ruth og Jørn
Den 12/9 Birte og Else Marie

8. Menighedsliv i Nørlem kirke og
sogn
a) Høstgudstjeneste
b) Hjælp til dette.
c)

Foreløbig aflyses procession og auktion over
indkomne varer – opfordring til mobilepay
Frokost fastholdes med sandwich

9. Medarbejderrepræsentant
a)
b)

Strikkekoncert
Else Marie sørger for entre
Annonce i Lokalavisen - omtale i næste uge

Kisser og Ruth plus personale

Ekstra udbygning af 1. søndag i advent med mere
musik
3. søndag i advent bliver til aftengudstjeneste med
de 9 læsninger

10. Kontaktperson
a)
b)
c)

Orientering om personalesituationen – vi tager de
mange lørdagstjenester som de kommer – evt
vikardækning
Orientering om vores nye medarbejder
Personalemøde 9/9 kl 17.00-19.00

11. Kirkeværge samt stående udvalg
a) Kirkerenovering
b) andet
c)

a) Det går sin gang
Der arbejdes videre med Klimakirken

12. Aktivitetsudvalg
a)
13. Informationsudvalg
a) Hjemmeside/sociale medier

Referat udsendt
Møde i det fælles aktivitetsudvalg
Kirkenyt udkommet
Fint samarbejde med webmaster

14. Ekskursionsudvalg
a) Tilmeldte
15. Næste møde 29.-9.-2020

Udflugt aflyst pga Corona

16. Eventuel

Nytårskur???

Underskrifter

Mødet 24/11 flyttet til 25/11

