
 
 

Dagsorden til menighedsrådsmøde tirsdag den 9. marts kl. 16.00.  
Mødet afholdes på Messenger (Jens S. koordinerer). 
 
 
Deltagere:  Jens Spliid, Johannes Jakobsen, Albert Dyrvig, Jette Kjærgaard, Villy Svinth,  
 Thue Kirkegaard Madsen, Maren Margrethe Madsen, Ejnar Mikkelsen, Marie 
 Eriksen, Helle Boel 
 
Fraværende:  
 
Sangansvarlig: Ikke aktuelt. 
 

Dagsorden. 
 

Beslutning. 

1) Godkendelse af dagsorden. ad 1.    Pkt. 6dii tilføjet 
Pkt. 6ei tilføjet 
Pkt. 4f) og 4g) tilføjet 

2) Meddelelser m.v. ved formanden. 
 

ad 2.  
 

a) Orgelindvielse udsættes. 
 

b) Kommunikationsanlæg i 
Herborg Kirke. 
 

c) Orientering om 
præstesituation (ekstra 
præst). 
 
 

a) Plan for finansiering af orglet udarbejdes. 
Sidste rate er betalt. 
Dato for indvielse ikke fastsat endnu. 
 

b) Ansøgning til stift genindsendt. 
Rådgiveraftale påkrævet. Første ansøgning 
ikke indsendt som lovet. Vi afventer. 
 

c) Intet nyt. 
 
Orientering i øvrigt: 
 -Landsforeningsblad til medarbejdere. 
- Tilmelding til konsulentrunde (f.eks. vedr.   
kirkegård). 

 
  

3) Regnskab.  
a) Regnskab for 2020 til 

godkendelse gennemgås . 
 

b) Fordelingsnøgle 
v/fællesudgifter (Nr.Vium-
Herborg/Troldhede). 
 

ad 3.  
a) Regnskab ikke modtaget fra regnskabsfører. 

Godkendes på ekstraordinært møde. 
Indkaldelse følger. 
 

b) Orientering fra møde d. 24.02. Jf. Bilag 1 
(mødereferat). 
  
 

4) Meddelelser ved sognepræsten. 
 

ad 4.  

a) Konfirmandundervisning: 
-afslutning 
-kirkegang 
-konf.ture 
 

a) Online-uv betyder, at flere aktiviteter ikke 
kan gennemføres. Online-uv fortsætter. 
Krav til kirkegang håndhæves ikke. 
Fremtidige konf-ture til Sletten er aflyst. 
 

Nr. Vium og Herborg sogns menighedsråd 



b) Påskedug. 
 

c)  Hjemmeside. 
 

d) Arkiv i pengeskab. 
 

e) Påske 
-Nadver Skærtorsdag 

 
f) Ny afløser. 

 
g) Gudstjeneste i Troldhede. 

 
 

 

b) Mulighed for at indkøbe dug. Placering i 
Troldhede pga størrelsen (22x1 meter). 
 

c) Ikke krav til egen hjemmeside. Vi fortsætter 
som hidtil. 
 

d) Pengeskabet indeholder tidligere 
regnskaber og diverse forældede 
oplysninger. Konsulentrapport vedr. Nr. 
Vium kirkegård efterlyses (Thue). Materialet 
gennemses inden bortskaffelse. 

 
 

e) Nadver til gudstjeneste Skærtorsdag. 
Gudstjenestens indhold tilpasses, så det 
kan gennemføres med de nødvendige 
hensyn. 

f) Ebbe Sunesen kan ikke længere benyttes 
som afløser. Ny midlertidig afløser fundet 
(Karl Lund). 

g) Fremover vil gudstjenester i Troldhede 
afholdes kl. 9.00 som i Herborg. 
 
 
 

5)  ad 5.  
a) Aktivitetsudvalg  

i) Gospelworksop 
 

ii) Påskepasta ’to go’ 
 

iii) Påskeløb 
 
 

a)  
i) Dato: 22.01.22. Sted endnu ikke fastsat. 

 
ii) 26.03. kl. 14.00-17.00 i alle tre sogne. 

Kirkeklovnen medvirker. 
 

iii) 11.04 i alle tre sogne. Medlemmer fra 
MR og børneklubber hjælper til. 
 
 
 

b) Præstegårdsudvalg  
 

b)  Aftale med kommunen om at beskære træer 
ud til vejen u/b. Læskur flyttes. 
Insektnet til præstebolig: To tilbud indhentet. 
Udvalget vælger den bedste løsning og 
forsøger at opnå en god pris. 
Genveks-anlæg: Afventer tilbud. 
 

c) Kirke- og Kirkegårdsudvalg 
 

c) Jf. Bilag 2 og 3 (mødereferater).  
 

d) Koncertudvalg 
 

e) Fællesudvalg 
 

f)   PR-udvalg 
i) Nyt logo 

d) Ingen bemærkninger. 
 

e) Ingen bemærkninger. 
 

f) i) Rettigheder til brug af nyt logo på plads. 
 



 
g) Kirkebladsudvalg 

i) Ny skabelon (jf. bilag) 
 

h) Diakoniudvalg 
 
 

 
 

 
 

g)  I) Jf. Bilag 4 (layout nyt kirkeblad). Bladet 
skifter liturgiske farver. Gælder fra næste 
udgave. 

 
h) Første mødedato fastsat. 

 

6) Meddelelser ved øvrige 
medlemmer 
 

ad 6.  

a) Kirkeværge Nr. Vium 
i) Gamle gravsten 
 

a)  
i) jf. pkt. 5c) 
 

b) Kirkeværge Herborg 
i) Oriengering om priser og 
betingelser vedr. gravsteder. 

 

b)  
i) Som udgangspunkt er det gratis at blive 
begravet. Dog med visse krav til renholdelse 
og vedligehold (kan tilkøbes). Se detaljer på 
provistiets hjemmeside (link udsendt med 
dagsorden). 
 
Orientering i øvrigt: 
-Nye gardiner justeres. 
-Skab til våbenhus: flere muligheder 
undersøges, så skal i våbenhus ikke tager 
for meget plads op. 
-Placering af skriftsted. 
-Evt. konsulentbistand. 
 

c) Tilmeldt kursus for nye MR-medlemmer.  
Ny gravermedhjælper søges til Herborg. 
Midlertidig hjælp kan skaffes. 

 
 

c) Kontaktperson 
 

d)  
i) Mails flyttes til undermapper (evt. 
kommentarer til mapper er velkomne). 
Oprydning efter hvert MR-møde. 
Mødereferater lægges ind. MR-medlemmer 
opfordres til at kigge og komme med 
kommentarer. 
ii) Næste møde d. 7. april kl. 16.00. Forslag 
til følgende mødedatoer udarbejdes. 

 
 

d) Sekretær 
i) DAB-arkiv. 
ii) Mødedatoer. 

e)  
i) Svar på spørgsmål omkring 
kørselsgodtgørelse: Kilometerpenge ydes til 
kørsel mellem kirker v/gudstjenester samme 
dag. Kørselsseddel udfyldes. 

  



e) Medarbejderrepræsentant 
i) Kørselsgodtgørelse. 

 

 
 

  

7) Eventuelt 
 
 
 
 
___________________________ 
 

8) Punkter til næste møde 
 
 
 

ad 7. Bilag til dagsorden og referater skal forsynes 
med bilagsnumre og lægges i DAB-arkiv og 
på Sogn.dk. 
 

 
_______________________________________ 
 
ad 8. Salg af dele fra gammelt orgel 

 

Formand: Johannes Jakobsen Ref. MMM 

 Referat godkendt: 
 
 
 
 
 

 


