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Jens valgt til formand. 
 
Middag på tværs – evt. kombineret med Taizé – OHP i stedet for powerpoint, da det foreslåes, at vi 
anvender Nr. Vium Kirke til formålet, grundet den forholdsvis store koncentration af udenlandske i det 
sogn. Efterfølgende spisning i NSK. 
 
Julehjælp – Jens kontakter Frimurerne for at høre nærmere om julehjælp lokalt; vi forventer at forsøge 
med 8 gaveportioner – vi gør opmærksom på i kirkebladet, at man kan søge på andres vegne, hvis man 
kender nogen værdigt trængende, desuden kan man selv søge ved at sende en mail eller et brev til 
præsten. 
Det forventes at gaveportionerne køres ud i bil til modtagerne. 
 
Konfirmandhjælp henvises til Troldhede. 
 
Besøgstjeneste – Koordinering via Henning og Marie. Vi påtænker at lave en arbejdsgruppe, der 
administrerer dem, der melder sig til at være besøgsvenner. 
I corona-tiden kan der med fordel tænkes på telefontjeneste. 
Man kunne med fordel spørge Jørgen Dalgaard med henblik på at finde frivillige til 
besøgstjenesten/telefontjenesten. 
 
Kristendomskursus – I samarbejde på pastoratsniveau. Fællesspisning arrangeres i samarbejde med 
aktivitetsudvalget. Der kan man eventuelt spørge folk i menigheden, om de vil melde sig frivilligt at til lave 
mad til en eller to aftner. 
  
Kollektpraksis indføres – sideordnet indsamling til månedligt formål og menighedsplejen (året rundt). 
I forbindelse med den årlige høstgudstjeneste fremlægges der kuverter til høstoffer i kirkernes våbenhus 3 
uger i forvejen. De vedtagne indsamlingsformål fremgår af kuvertens forside, hvor man kan sætte kryds ud 
for det formål, man ønsker at donere til. 
 
Januar: Det Danske Bibelselskab 
Februar: KFUMs Soldatermissioin 
Marts: Møltrup Optagelseshjem 
April: KFUMs Sociale arbejde 
Maj: Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler (DFS) 
Juni: Folkekirkens Nødhjælp 
Juli: Børnesagens fællesråd 
August: DSUK – Danske Udlands- og Sømandskirker 
September: Mission Aviation Fellowship (MAF) 
Oktober: Åbne Døre 
November: Ydre Missions arbejde i Skjern Provsti / provstiudvalget for ydre mission 
December: Menighedsplejen/julehjælp 
 
Med ønsket om Guds fred, 
Jens Borg Spliid 


