Menighedsmøde efter Høstgudstjeneste
Søndag den 2. Oktober 2016 i Rødding
Jeg vil fortælle lidt om de ting der foregået i det forløbende år. Der er oprettet et venskabsudvalg med
forbindelse til Kasheshe. Udvalget består af 2 fra hvert af de tre menighedsråd.
Julekoncerten var med Kulturrøddernes kor og Sødal Happy Singers.
I januar fik vi foretaget en varmesynsrapport i kirken.Vi skal have effekten af anlæget sat op.
Der skal et par nye radioter sættes op i kirken.
Provstiudvalget har foretaget energioptimerings projekter i Viborg Østre Provsti.
I Rødding Præstegård skal der udskiftning af døre og vinduer, samt etablering af ventilation.
I januar var der salmesangsaften i kirken med Iben Krogsdal som inspiration til nye salmer.
I Påsken var der Gudstjenste i Løvel Skærtorsdag i Rødding Langfredag og i Pederstrup Påskedag.
Det var en anderledes påskefejring,hvor hvert menighedsråd tager sig særligt af en af påskens helligdage.
I April startede en ny børneklup i Rødding med et flot fremmøde. Initiativtager var Merete Hansen
som boer i Rødding.
Grundlovsfesten var som sædvanlig rigtig godt besøgt. Årets grundlovstaler var Lars Norup som er
chefredaktør ved Viborg Stift Folkeblad. Inden kaffen og lagkagerne var der opvisning af linedancerne
Lucky Boots fra Vammen . Kulturrøddernes kor var tradition tro også med.
Så har vi startet et samarbejde med idrædsforening første arrangement var med Sille og Palle i kirken.
Som var fyldt med børn og Musik.
I juni inviterede vi på Valgflæsk . Der var oplæg ved Yvonne Nielsen fra Ahlstrup.
Yvonne er provst i Brønderslev Provsti. Der kom mange ideer og redskaber til nye initiativer.
3/7 var der friluftgudstjenste ved søen, efter Gudstjensten var der kaffe i Arken
23.August Gudstjenste i Skibet ved Røddinghus hvor Sødal Happy Singers medvirkede.
Kirkeradioen er lukket på FM-radiokanalen. Det betyder at programmerne kan høres på Computer ipad
eller smarthone,når man har tid og lyst på www.kirkeradio.dk
Sommerudflugten sammen med Løvel og Pederstrup sogne gik i år til Samsø, En god dag med godt vejr
og en bus fuld af glade mensker.
4.september havde vi en Musikgudstjenste med Betty og Peter Arendt som er kirkemusiker ved Haslev
kirke.
I 2016 har vi et Budget på 938.000,00 . Jeg mener vi har en fornuftig økonomi,hvor vi også godt kan have
plads til nye ideer og tiltag. Der er rigtig mange ting i gang. Hvis jeg begynder at nævne de ting vi har gang i
kommer jeg nok til at glemme noget. I kan altid komme med spørgsmål.
Jeg vil gerne sige tak til alle som hjælper og medvirker til at der er gang i så meget.
2017 er 500 året for reformationen. Den 31.oktober1517 opslår Luther 95 teser mod kirkens afladshandel
på kirkedøren i Wittenberg. Vi overvejer hvordan vi vil fejre det til næste år.
Vi har ansøgt om etablering af en flisesti fra Kirkegade til våbenhuset.
Vi er også i gang med at undersøge om der er noget mere på kirkegården som der kan gøres. Der er ved at
være mange opmagasinerede gravminder på kirkegården. Vi skal have kontakt til kirkegårdskonsulent.
Der har været opstillingsmøde til menighedsrådet og der kun kommen 1.liste.Der var jo sådan at 3 ikke
ønskede at genopstille. Fra det det nye kirkeårs begyndelse, ser menighedsrådet sådan ud.
Mette Haugaard Sune Iversen Jens Vestergaard Bodil Susgaard Inger Jønsson Lisbeth Milling
Tak for deltagelse og opbaking til de ting vi går og laver,tak til menighedsrådet for godt samarbejde.
Så er der tid til at komme med spørgsmål og kommentarer.
Jens Vestergaard

