Referat fra menighedsrådsmøde d. 16.06.2011.
Deltagere: Peder Arvad, henry Steiner, Tage Mortensen, Elna Lasthein, Inge Tüchsen, Marlene
Thomsen, Dorthe Christensen,
I mødet deltager også medarbejderrepræs. Marianne Hansen.
Afbud:
Benta Dejgaard
1. Referat underskrives fra 19/5-11
Godkendelse af dagsorden.
2. Orientering og skrivelser:
Ribe Stiftsnyt nr.2
Grene Provsti: møde i Distriktsforeningen ”Hvad vil vi med distriktsforeningen i fremtiden”
3. Meddelelser:
Formand:a. - stakit bag konfirmandstuen er færdigrepareret
b. - er foretaget og budgettet holdt stik.
c. Der er sat skilt op med forbud mod afbrænding af affald på kirkens jord.
d. punktet tages under konkrete sager til beslutning
e. Toilet er udskiftet i konfirmandbygningen.
f. rullebord – se under punkt 5
3.1 Præst:
Menighedsråd og præst er enige om at vi afprøver Holger Lissners forslag ved
nadverindledning, bortsendelsesord efter nadver og nadver kollekt.
(Holger Lissner:”Kollekter og bønner” Aros forlag 2009)
Desuden at det er muligt for præsten at vælge en kollekt for søndagen ud fra de 3 af
biskoppen anbefalede bøger. (Brev fra Ribe Stift af 26012010, sag.nr.09/6717)
Når der ved gudstjenste er dåb vil der være mulighed for at udelade en af formessens
læsninger.
Præsten skriver det mere udførligt i et brev til biskoppen.
Ang. forslag fra Lollands Stift om på en søndag at fylde Danmarks Kirker:
Det besluttes at vi bakker forslaget op den sidste week end i september d. 25/9-11 og
kombinerer det med høstgudstjeneste.
3.2 Kirkeværge: intet
3.3 Kontaktperson: -Der ønskes stikkontakt til klaver i kirken. (se 5.3)
3.4 Kasserer:
Referat fra budgetsamrådsmøde
- Besked fra Provstiet ang. renovering af gangene: projektet er godkendt
- Der er modtaget forslag fra Okholm Lighting ang. belysning på kirkegården. (se 5.4)
3.5 Bygningskyndig: - der skal være bygningssyn datoen fastsættes på næste møde.
3.6 Sekretær: -intet
4. Orientering fra udvalgene:
4.1 Stående udvalg: -intet
4.2 Aktivitetsudvalg: - møde d. 21/6-11 kl. 19.30 hos Inge.
4.3 Jord- og planteudvalg: - punktet tages med på næste møde.
5. Konkrete sager til beslutning:
5.1 Man vælger tage punktet med til næste møde.
5.2 Det besluttes at vi opdaterer digitalkortet, når det er nødvendigt.
5.3 Der bevilges penge til stikkontakt.

5.4 Forslaget om belysning på kirkegården vedtages. (3.4)
5.5 Der besluttes at købe rullebord.
6. Kirkebladet:
Ændring i liturgien ved gudstjenesten.
Belysning på kirkegården.
7. Evt.
Forslag om at se på ændring af vedtægter for Sønder Omme kirkegård – punkt til næste
møde.
8.Referat læst op
9.Lukket møde
Referent: Dorthe Christensen

