Sønder Omme menighedsråd

12.

Referat fra menighedsrådsmøde d. 23.11.16.
Deltagere: Peder Arvad, Søren P. Frandsen, Lene Antonsen, Deanna Rasmussen, Elna Lasthein,
Poul Erik Ehrhorn, Benta Dejgaard, Dorthe Christensen.
I mødet deltager medarbejderrepræsentant Eddie Kristiansen.
Der afholdes Lukket møde.
1.Dagsorden godkendt.
Referat fra konstituerende møde underskrives.
2. Orientering og skrivelser:
2.1 Menighedsrådet er forespurgt om et beløb til hjertestarter, som ønskes opsat på Sønder
Omme Kro. Det giver rådet ikke til.
2.2 Der arrangeres temadag for nye og gamle menighedsrådsmedlemmer i januar. Pjece omdeles
2.3 Der foreligger farveprøver på stof til hynder. MR mødes 1. søndag i kirken, og ser på det i
kirkens lys, for at vurdere, hvilken det skal være.
2.4 SLS A/S (skovfirma) har været i skoven for at vurdere, hvad der kan tilbydes af skovning forår
2017.
3. Meddelelser fra de kirkelige myndigheder:
3.1 Præsten orienterer om, at man i 2017 også i DK fejrer 500 året for Reformationens
begyndelse i Wittenberg i Tyskland.
2. søndag i advent er gudstjenesten planlagt til kl. 14. Den er bygget op om ”De ni læsninger”.
Her deltager minikonfirmander til Lucia optog. Bagefter er der hygge med æbleskiver i
konfirmandstuen.
Lea Ehrhorn er ny medhjælper ved minikonfirmander i det nye år.
Linda og Helge Lauridsen vil gerne stå for arrangement nytårsaften. Her er der gudstjeneste
kl. 15.
3.2 12 gravsteder udløber pr 1. jan 2017. 7 har forlænget og 5 skal slettes.
3.3 Der er sat spyd i lysestager på alteret, så lysene ikke vælter så let.
3.4 Lene Antonsen orienterer om forskelligt .

4. Orientering fra udvalgene:
4.3 Aktivitetsudvalget vil forsøge sig med 2 møder årligt. Det vedtages af udvalget i det nye MR.
5. Konkrete sager til beslutning:
5.1 Man diskuterer Poul Erik Ehrhorn forslag om IPAD til hver enkelt menighedsrådsmedlem.
Dette set i forhold til de mange sider papir, som man årligt printer ud for at hver enkelt er
orienteret på lige vilkår. Ligesom der er udgifter til printerpatroner.
Det giver også mulighed for, at man ved møderne bl.a. kan orientere sig i tidligere referater.

6. Kirkebladet udkommer i næste uge 48.

Referent: Dorthe Christensen

