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SognemA
opglve
medhjrellrerordning
o

undersogte det nyvalgte
Fire
sogne
iTjele
menighedsrid
i Rodding,
Kommune
harforgaves Lavel, Pedestrup
og Orum
forsogt
atfindepenge
til muligheden for at fortsatte, men det forso$'faldt til
fortsat
atansatte
en
jorden, da Lavel Menigsognemedhjalper
nu
hedsrid pA mode beslutopgives
ordningen tede, at det etikke
mere kan
deltage.
Af Jakob
Underskud i Lovel
ThorupThomsen
MenighedsrAdets
Efter tre Ar er det endegyl- mand,VillyBach,
digt slut med den fzelles til, at Lovel
har
sognemedhjelperi en stri- underskud pi regnskabet
be af sognenei Tjele Kom- for 2004,og at man vil fA et
mune. Senest har menig- budgetunderskud i 2005,
hedsridene i Rsdding, Ls- hvis ordningen skulle fortvel, Pederstrup og Aram sette.
forsogt at finde penge til at
At det lige er Lsvel Me
fortsette ordningen, men nighedsrAds beslutning,
nu har de opgivet. Det be- der bliver udslagsgivende,
tyder, at sognemedhjalpe- er tilfeldigt. Det hanger
ren, Anne Kirstine Lauge- sammen med den rakkesen,mAtil at sesig om efter folge, som menighedsrAdeet andet arbejde.
nes mader skulle afholdes
Ordningen blev oprettet i.
somet forssg,og omfattede
Det er nu op til menigud over de ovenna'rnte og- hedsrAdene,hvordan devil
sA Viskum og Vejrum sog- lose nogle af de opgaver,
ne. Det vakte en del op- som sognemedhjalperen
merksomhed, da det er har klaret. Hun har blandt
usadvanligt, at landsogne andetbrugt en del afsin tid
ansatter en falles sogne- pAat besogealdre og sygei
medhjalper, men efter for- sognene. Orum Menigsogetsudlob var det ikke hedsrAdvil undersogemumuliet at fortsatte. Prov- ligheden for at lsse visse af
stiudvalget for Bjerring- de sAkaldt diakonale opgabro-HvorslevogTjele prov- ver med frivillige krefter.
sti ville ikke imsdekomme , Ridet vil formentlig traffe
en ansogningom fortsat at beslutning om det pi et
stotte projektet med cirka kommendemode,fortaller
60.000kr. om iret. To tred- Flemming Vium Nielsen,
jedele af sognemedhjelpe- der er formand for Orum
rens Isn var i forvejen fi- Menighedsrid og formand
nansieret,idet stillingen er for samarbejdsbestyrelsen
et fleksjob.
for sognemedhjelperordEfter provstiudvalgets ningen.
afslaghar sogneneselv for- @
sagl at finde de manglende
penge,sAordningen kunne
fortsette. Forst meldte Viskum og Vejrum fra. Siden

