Sønder Omme menighedsråd.
Referat fra menighedsrådsmøde d. 15. marts 2017.
Deltagere: Peder Arvad, Poul Erik Ehrhorn, Lene Antonsen, Anna Maria Kristensen, Martin Rosing,
Deanna Rasmussen, Elna Lasthein, Dorthe Christensen
I mødet deltager medarbejderrepræsentant Eddie Kristiansen

1 Referat fra 21.02.17 underskrives – lægges i DAP herefter.
Dagsorden godkendt med tilføjelser.
2. Orientering og skrivelser:
2.1 Mødet er indledt i kirken, hvor der bliver valgt nyt stof til hynder til kirkebænke.
2.2 Peder og Johanne Arvad har været i Rindom Kirke at høre et digitalt orgel.
Der er fælles opbakning til at arbejde med et orgelprojekt, så man på sigt får det rigtige valgt.
DR tager kontakt til organisten om, hvordan vi griber opgaven an.
2.3 Punktet tages op til provstesyn d. 29/3-17.
2.4 LA har deltaget i FRISAMs møde. Et opstartsmøde for Billund Kommunes frivillige sociale
netværk.
Man vil gerne have etableret en netværksledelse, hvor de frivillige foreninger kan organisere
sig ved fælles arrangementer eller få fælles fodslaw.
2.5 Gulvet i maskinrummet ved kirkekontoret smuldrer. Thaysen er kontaktet og der tages
affære på det.

3. Meddelelser fra de kirkelige myndigheder:
3.1 Dagplejerne vil gerne komme i kirken 4 gange årligt. Dette er der opbakning til.
Der er renset tagrender i præstegården.
3.2 Sognets to kirkegårdsprotokoller ligger hhv. på kirkekontoret og hos kirkeværge og ført i
hånden til dato af hhv. kirkeværge og graver. Alt føres nu digitalt, så derfor er der
overvejende stemning for, at vi holder med at føre kirkegårdsbøger.
Den endelige beslutning skrives til referat på næste møde.

3.3 Personalemøde d. 22/2-17.
Poul Erik referer: Her blev bl.a. diskuteret orgel.
Batterisaks er ønsket til arbejdet på kirkegården.
Plæneklipper er ved at være slidt.
Der ønskes hjælp til graver, når der er begravelse. (hvis de andre har fri)
Deanna: der skal ryddes op i ”kopirummet”.
Der er ønske fra organisten om et privat skab i ”kopirummet”.
4. Orientering fra udvalgene:
4.3 Aktivitetsudvalget har holdt møde. Der er lavet referat, som rundsendes pr mail.
Obs: d. 25/10-17 spisning og foredrag ved Elna Lasthein.
Obs: Fejring af reformationsjubilæet d. 31/10-17 i kirken forud for aftenringningen og den
ekstra ringning, der er foreslået. Dette i anledning af dagens 500års jubilæum for alle de
protestantiske lande.
I øvrigt kan reformations arrangementer i Ribe Stift følges på www.folkemødeiribe.dk
og på facebook.
5. Konkrete sager til beslutning:
5.1 Batterisaks bestilles.
Der undersøges mulighed for udskiftning af plæneklipper. (provstesyn)
Budget 2018:
Birgitte ønsker udfylder for kirkegården
Kursus Helge og Alice.
Skab i ”kopirum” ved konfirmandstuen.
Restaurering af prædikestolen. (provstesyn)
Borde og stole til brug i konfirmandstuen.
Salmebøger
6.

Kirkebladet/hjemmesiden: Ros til redaktøren af hjemmesiden.

8.

Referat sendt rundt pr mail.

Referent: Dorthe Christensen

