
 

 

Nr. Vium-Herborg menighedsråd 

Troldhede menighedsråd 

Tilstede: Kathrine Stampe, Mette Christensen, Jens Futtrup, Jørgen Nielsen, Flemming Najbjerg, Jens B. 

Spliid, Helle Boel, Jette Kjærgaard, Villy Svinth, Johannes Jakobsen, Albert Dyrvig, Thue Kirkegaard, Ejnar 

Mikkelsen, Marie Eriksen og Sussi Højmose 

Fraværende: Maren Madsen 

 

Dagsorden til fællesmødet 6/4 2022 kl. 18.00 i præstegården Sønderupvej 8, 6920 

1. Godkendelse af 
dagsordenen 

 Dagsorden godkendt 

2. Præstesituationen ved 
Elof Westergaard 

 Elof Westergaard deltager ikke. 
Han skulle have informeret om 
præstesituationen.  
Det er uholdbart og vores kirkekasser kan ikke 
holde til at blive ved med at betale for 
afløsning.  
Der sendes et fælles brev til provstiet ang 
ligningsmidler. 

3. Kirkebladet omfang  Bladet bliver fortsat opsat og trykt som 
tidligere. Nr Vium/Herborg laver elektronisk og 
få oplag til dem, som vil have et fysisk blad. 
Troldhede har fortsat et fysisk blad.   

4. Konfirmandundervisning- 
sted-transport- Israelstur 

 Der er konfirmandundervisning i Kuben i 
Herborg fra næste år.  
Hvis der er over 24 konfirmander, skal der 
være 2 hold og så bliver det ene hold i 
Troldhede.  
Troldhede undersøger, hvor mange der kan 
være til et hold i Troldhede, da nogle af de 
kommende 7. klassers elever vælger andre 
skoler.  
Israeltur – Der bliver ingen tur i 2023. Punktet 
skal på hvert råds næste møde. Der skal gives 
en melding inden august mdr, hvis de skal 
afsted i 2024. Der skal bruges tid til at modne 
ideen.  



5. Aflønning af vikarpræst  Den oprindelige aftale løber indtil 1.7.22. 
Aflønning deles efter fordelingsnøglen.  

6. Liturgi ved gudstjenester  Grøn liturgi hele året.  
Velkomst bibeholdes 
Hilsen bliver hele året: “og med din ånd” 
Troldhede bibeholder nadver kl 9, 
Nr.Vium/Herborg udelader. 
Nadverritual – B 
Trosbekendelse synges hele året. 
Bevare “Månedens lovsang” 
Træder i kraft skærtorsdag. 

7. Studietur og sognetur  Der skal laves mindre studietur kun med 
frokost og med lille betaling for ægtefælle og 
sogneudflugten bevares. 

8. Økonomi i dagligdagen Brugerbetaling ved 
arrangementer 
Økonomi ved 
møder og 
undervisning.  

Der bliver brugerbetaling til 
spaghettigudstjeneste. 
Beløbet bliver ens til de arrangementer, der er 
ens i pastoratet. 
Ved kalendermøder hedder det en kop kaffe 
og en småkage. 
Konfirmander og minikonfirmander lidt brød 
og saftevand. Der er tre arrangementer i 
forbindelse med konfirmander, hvor der er lidt 
mere. 

9. Fælles aktivitetsudvalg  Der er fælles udvalg til studietur og 
sogneudflugt. 
KK-medarbejder har et ønske om, at de to 
aktivitetsudvalg mødes samlet.  

10. Evt                                                               Obs kommende sølv- og guldbryllup, samt 70års fødselsdag. 

Med venlig hilsen 

Kathrine Stampe 

Johannes W. Jakobsen 

 


