Referat af fælles menighedsrådsmøde tirsdag den 25. september 2018
kl. 19.00 i konfirmandstuen, Lomborg Præstegård
Afbud: Martin Christoffersen

1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Godkendelse af referat

3.

Evaluering
a) international kirkedag.

a) Den internationale kirkedag var en god
oplevelse. Der var 50-60 deltagere.
Arrangementet forsøges gentaget enten i foråret
2019 eller i foråret 2020. Muligheden for at det
kan ske i et samarbejde med sogneforeningerne
bør undersøges. Henning tager kontakt.

b) Konfirmandvelkomst

b) Konfirmandvelkomsten i præstegårdshaven
var med ca. 70 deltagere. En god oplevelse, som
vi vil prøve at gøre til en tradition.

4.

5.

Følgende blev føjet til dagsorden
3b: Evaluering af konfirmandvelkomst
9: Studietur
Ok.

Gudstjenester
a. Julens gudstjenester. Konkret
forslag om en
formiddagsgudstjeneste
juleaftensdag

a) Der var opbakning til en
formiddagsgudstjeneste juleaftensdag. Der
holdes desuden kun én gudstjeneste 2. juledag
og julesøndag

b. Emeriti-gudstjeneste. Kan vi nøjes
med én gudstjeneste, når jeg har
ferie/ friweekend?

b) En fjernelse af 9.00-gudstjenesterne på
sognepræstens fri- og feriesøndage blev drøftet.
Vi valgte den forsigtige løsning kun at reducere
antallet af gudstjenester på frisøndage i juni, juli
og august. Henning vil ansøge provsten herom.
Evaluering foretages i givet fald ultimo 2019.

c) ”Himmelske dage på heden” i
Herning den 30.maj – 2. juni 2019

c) Der bliver ingen gudstjenester i vore sogne på
Kristi himmelfartsdag. Der henvises i stedet til
9.00 gudstjenester i Harboøre, Flynder og
Lemvig. Men ellers er det tanken, at vi bakker op
om åbningsgudstjenesten i Herning. Provstiets
sogne vil gå sammen om bustransport til Herning

Aktiviteter
a. Ideer/ ønsker til det kommende
år?

a) Der er ikke p.t. behov for nye aktiviteter

b. Forespørgsel fra seniorklubben i
Ramme: Kirkekoncert med
”Gårdsangerne fra Thy” – Vil
menighedsrådene være med?
Forventet pris: 8.000 kr. + kørsel

b) Menighedsrådene påtager sig gerne hver en
1/3 af udgiften samt at være medarrangør.
Seniorklubben opfordres til at være tovholder og
stå for forplejningen samt annonceringen i
lokalavisen. Henning fastlægger en dato i
samarbejde med seniorklubben.

c. Skal vi nedsætte et fælles aktivitetsudvalg??

De to aktivitetsudvalg opfordres til at træde
sammen én gang årligt for at koordinere
aktiviteter

6.

Henvendelse fra Lemvig kommune/
Lene Nordborg:
Der er behov for en nærmere udfoldelse af, hvad
I forbindelse med områdefornyelsen af henvendelsen drejer sig om. Henning tager
Ramme-Lomborg vil jeg høre om
kontakt med Lene Nordborg snarest
Kirken har en interesse i forhold til
indsatsen ” Kulturelle og boligsociale
foranstaltninger”.Her tænker jeg
specifikt på muligheden for at øge
sammenhængskraften og fællesskabet
i området.
Vi har også lagt op til, at der er
mulighed for at samle
kommunikationen på nogle fælles
formidlingsplatforme for at nå så
bredt ud som muligt og dermed støtte
op om eksisterende og nye aktiviteter.
Hvis du og menighedsrådene har
nogle input til ovenstående eller evt.
andre tiltag, så hører jeg meget gerne
fra dig/jer.

7.

Nyt fra møder i provstiet den 23.
august
a. For kontaktpersoner ved AnneMarie og Karsten

a) Anne Marie orienterede fra mødet for
kontaktpersoner i provstiet. En
personalekonsulent er savnet.

8.

b. For formænd ved Karsten og Grete b) Grete orienterede om hovedpunkterne fra
mødet for formændene i provstiet
Aftaler om næste møde
26. marts 2019 kl. 19.00 i konfirmandstuen

9.

Studietur 2019

Ref. Henning Mikkelsen

Grete, Mona og Jette udgør udvalget, som
arrangerer næste års studietur. Martin
Christoffersen spørges om at træde ind i udvalget

