
 

Herborg d. 25/10 2021 

Fælles MR-møde mellem Nr. Vium-Herborg menighedsråd og Troldhede menighedsråd torsdag d. 28/10 

2021 kl. 19.00 i præstegården 

Fraværende: Sussi (Troldhede) 

Mødeleder: Johannes W. Jakobsen – Referent: Maren M. Madsen 

Dagsorden for mødet 

1. Godkendelse af dagsorden   

2. Nadver ved 9 gudstjenester   

3. Studietur 2022   

4. Konfirmandundervisning og 
studietur 

  

5. Økonomi ved Taize 
gudstjenester 

  

6. opgaver for kirke-og 
kulturmedarbejder 

  

7. Fælles julefrokost   

8. Niveau personalegaver   

9. Bordet rundt (NY)   

10. Evt.   

 

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden 

Nyt punkt 9: Bordet rundt efter et år med Jens. Ellers godkendt. 

 

Punkt 2: Nadver ved 9-gudstjenester 

Mulighed for forskellig praksis i de to områder drøftet. Logistikmæssige udfordringer præsenteret. Det 

aftales, at 9-gudstjenester i Nr. Vium og Herborg afholdes uden nadver og i Troldhede med nadver. 

Løsningen evalueres til næste fællesmøde (marts 2022). 

 

Punkt 3: Studietur 2022 

Planlægges i aktivitetsudvalg med repræsentanter fra begge MR-råd. Datoer foreslået: lørdag d. 25.06.2022 

eller lørdag d. 17.09.2022. Endelig dato fastlægges senere. 



Punkt 4: Konfirmandundervisning og studietur 

Andet år med fælles konfirmandundervisning. Færre konfirmander fra Troldhede – skyldes udfordringer 

m.h.t transport fra skoler uden for kommunen.  

Studietur til Israel drøftet. Orientering v/Jens S. om status for rejse til og ophold i Israel. Alternativ plan 

ligger klar, hvis det ikke lykkes at rejse til Israel. Økonomien ser fornuftig ud. Orienteringsmøde for forældre 

planlagt i november. Vigtigt med tryghed omkring situationen. 

 

Punkt 5: Økonomi ved Taizé-gudstjenester 

God tilslutning til den første gudstjeneste – dog ingen fra den primære målgruppe. Der planlægges en 

gudstjeneste mere (i Troldhede) evt. med øget budget (i alt 2.650,00), hvorefter der tages stilling til 

fremtidige gudstjenester. Muligheder for PR drøftet. 

 

Punkt 6: Opgaver for kirke- & kulturmedarbejder 

Arbejdsopgaver og omfang skal tilpasses ressourcer. Der bør tages hensyn til, at mange opgaver er nye. 

Orientering v/Helle B. omkring opgaver m.v. Muligheder drøftes mellem medarbejder og kontaktperson. 

 

Punkt 7: Fælles julefrokost 

Forslag fra Troldhede MR om fælles julefrokost for MR-medlemmer og medarbejdere med ægtefæller i 

2022. Bred tilslutning til forslaget. 

 

Punkt 8: Niveau for personalegaver 

Beløbsramme er kr. 350,00 pr. gave. Kontaktpersonerne koordinerer. 

 

Punkt 9: Bordet rundt efter et år med Jens S. 

 

Punkt 10: Eventuelt – Ingen bemærkninger.  



 

 

 

 

 

 

 


