Referat fra menighedsrådsmøde d. 18.08.2011.
Deltagere: Peder Arvad, Henry Steiner, Tage Mortensen, Marlene Thomsen, Elna Lasthein,
Inge Tüchsen, Dorthe Christensen
I mødet deltog medarbejderrepræs. Marianne Hansen
1.Referat underskrives fra 16/6-11
Dagsorden godkendt.
2.Orientering og skrivelser
Tilbud om ”Teologisk Voksenundervisning” i Brande Sognegård.
Brev fra Provstiet – klage over menighedsrådet fra Henry Steiner. Møde d. 5/9-11 kl. 19 desangående.
3.Meddelser:
Formand: a. Der er købt rullebord til konfirmandstuen.
b. Stikkontakt sættes op i kirken
c. Sdr. Omme hjemmeside har fået andet udseende. Kig ind!
d. Det ene toilet i præstegården er skiftet og det andet trænger.
e. Sognemedhjælper Linda Lauridsen er sygemeldt – Alice Tobiesen overtager hendes
opgaver til babysalmesang, dog således at Linda tager imod beskeder på mobiltlf.
Gerda Høgedal overtager Lindas funktioner i konfirmandstuen. Menighedsrådet har
lovet at være behjælpelig med indkøb af øl og vand, mens Linda er sygemeldt.
3.1
Præst: a. Det foreslås at indsamling gennem kirkeåret de næste 2 år går til ”Selskabet til støtte for
Pakistans Kirke”
b. Orientering om svar fra biskoppen ang. liturgi.
Der er givet tilladelse til at afprøve Holger Lissners forslag ved nadverindledning,
bortsendelsesord efter nadver og nadver kollekt.
Der er en generel tilladelse til at der ved dåb kan udelades en af formessens to læsninger.
Om forespørgsel på om man kan udelade det ene Fadervor i forbindelse med nadver ved
gudstjenesten ved dåb, svarer biskoppen:
-at Fadervor skal lyde begge steder. Først i forbindelse med dåben og senere i forbindelse med nadver, hvor det ses mere i liturgisk sammenhæng.
Selve den ovenfor nævnte nye nadverliturgi, formuleret af Holger Lissner, er så forskellig fra den almindelige liturgi, at tilladelsen kun gives for en to-årig periode.
Herefter ønsker biskoppen evaluering fra menighedsrådet.
c. Inge Larsen er udtrådt af aktivitetsudvalget.
d. Angående emne til foredragsrække i sæson efterår ´11 – forår ´12.
”Rejsen” (se 4.2)
e. Præsten spørger, om der er udarbejdet en vision for menighedsrådets arbejde i Sønder
Omme Sogn?
Et påbud fra stiftet som man bør overveje nøje. Præsten undersøger sagen.
3.2 Kirkeværge:
Orienterer om forslag til ændring af vedtægter
Sendes på mail og det foreslås gennemlæst til næste møde.
Hvis man ønsker at søge om forlænget fredningsperiode fx 30år til 40år, skal det ske til

Provsten, som orienterer Stiftet.
3.3Kontaktperson:
Medarbejdermøde d. 5/10-11 kl. 15.30 i Konfirmandstuen.
Foreslår at næste medarbejdermøde lægges i januar/februar ´12 forud for budgetmøde.
3.4 Kasserer:
Gennemgår kvartalsrapport.
3.5 Bygningskyndig:
Syn på kirken og kirkens bygninger d. 22/9-11
3.6 Sekretær: intet
4. Orientering fra udvalgene:
4.1 Stående udvalg:
a. punktet tages med d. 22/9-11.
Aktivitetsudvalg:
4.2 Den 20/9-11 kl. 19.00 Foredrag om ”Niels Kliim´s underjordiske rejse” ved Birthe Cecilie
Flugt, klassisk filolog og forsker.
Den 25/10-11 Foredrag om ”Hvad sker der når vi dør?” af Johannes Værge. Det er ud fra
bogen”Efter døden – en bog om det evige liv”
Den 6/6-11 Allehelgengudstjenesten. Her spilles musik af Mia Egsgaard og Anne Louise
Teilgaard Madsen.
(mere om arrangementerne i kirkebladet)
4.3 Jord- og planteudvalg
Aksel Pedersen hjælper med udtynding i skoven.
5. Konkrete sager til beslutning:
5.1 Det vedtages at man kimer ½ time før gudstjeneste ved højtider.
5.2 Det udsættes med automatisk lås ved kirkens døre, men vedtages at personalet sørger for at
kirken er åben i dagtimerne året rundt.
5.3 Ang. toilet i præstegården udsættes anskaffelsen en periode.
5.4 Der bevilges penge til hjælp med grandækning i 4 uger.
5.5 Det vedtages at arbejdet med lys på kirkegården sættes i gang. Peder Arvad er kontaktperson.
6. Kirkebladet:
Aksel Pedersen arbejde med udtynding i skoven.
Oplysning om ”Selskabet til støtte for Pakistans Kirke”
Arrangementer .
7. Evt.:
Menighedsrådsmøde d. 15/9-11 aflyses med mindre der kommer presserende sager.
Fastholder næste menighedsrådsmøde d. 13/10-11.
8. Referat læst op.
Referent : Dorthe Christensen

