lidste chahcefor sognemedlfrelper
i De fire menighedsrid i
reafmenighedsridene
Orum, Rsdding, Lovel og
eleKommune
$kaltage Pederstrup
skal tage stiltil,omdevil ,: .:,; ling til, om de vil fortsette
illing
'rtsattesamarbejdet'.6'fii
samarbejdet om en feelles
sognemedhjelper.Ordninr sognemedhjalpergen har fungeret som et
'dning

hedsridene har haft svert der er, formand for Orum
ved at skaffe de penge,der Menighedsrid.
skal til for at gore ordninDe fire menighedsrid
gen permanent.
holder msder i lobet af feI forsogsperioden har bruar, og her skal de hver
provstiudvalget betalt til for sig tage stilling til, om
aflonningen af den felles de vil fortsatte. For det enforsog i tre Ar, men menig- sognemedhjalper,men ud- kelte menighedsrAdbliver
valget vil ikke lengere bi- ordningen dyrere, nAr der
drage til finansieringen. I kun er fire sogneom at beonsdags vaf bestyrelsen tale.
- Vi sender forslaget ud
bag sognemedhjelper-ordningen samlet for at ni til menighedsridene med
frem til en endelig afkla- konkrete talpA, og si er det
ring af muligheden for at absolut sidstechance.Hvis
fortsette. Her stod det et af ridene ikke vil vare
klart, at Viskum og Vejrum med, si ophorer ordninsogne,der har veret med gen. Vi kan ikke trrekke
hidtil, ikke har mulighed den lengere. Det er klart,
for at finde de ekstra pen- at det ikke er blevet lettere
ge, som det krever at fort- af, at der kun er fire'sogne
satte med en sognemed- med,men der er et stort enhjalper ansat i en stilling gagement bag ordningen.
pA 60procent affuld tid.
Derfor vil vi ogsA vende
- Efter at have drsftet sa- den her sten i et sidsteforgen grundigt stod det klart, sog.I forhold til sogaemedat vi ikke kan udelukke , hjalperens
opgavpforr den mulighed, at de fire an- deling sA er der ikke noget
dre menighedsrAd kan i vejen for, at ordningen
r fortsette med en ordning, kan fungere i de flre sogne
men det skal de nye menig- alene, siger Flemming
hedsrAdhave mulighed for Vium Nielsen.
at tage stilling til, siger
I hele perioden har Anne
Flemming Vium Nielsen, Kirstine Laugesenhaft job-

Anne Kirstine Laugeser
er sognemedhjelper
i seks af Tjeles
kirkesogne, men
menighedsrddene har
suert ued at.finde
pengene til at fortsette
ordningen. - Arkiufoto.

bet som sognemedhjalp
og det er ogsAhende, dr
skal fortsette, hvis ordni;
gen forlenges. PAgrund r
usikkerheden er hun o
sagt til at fratrade ved u,
gangen af marts og ikke
marts, som vi tidligere hi
skrevet i folkebladet.
'
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