Referat af menighedsrådsmøde tirsdag den 25. august 2020
I konfirmandstuen
Afbud: Anna Marie Andersen
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Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat
Siden sidst
Samarbejdsaftale om
babysalmesang
Kommende arrangementer
a) Mødet med
biskoppen 27. august

Godkendt
Godkendt
Intet
Aftalen blev gennemgået og godkendt uden bemærkninger.
a). Mødet med biskop og provst holdes i fællesskab med
kystsognene. Medarbejderne deltager i mødet fra kl. 16-18.
Efter kl. 18 er mødet udelukkende for menighedsrådene.

b) Valgforsamling 15.9

b). Valgforsamlingen holdes sammen med Dybe-Ramme
mnighedsråd. Grete Bækgaard leder mødet. Der arbejdes
p.t. på at finde de nødvendige kandidater til valget.

c) Høst- og familie
gudstjeneste i Rom
kirke 27.9

c). Høstgudstjenesten holdes som normalt, men frokosten
bagefter aflyses på grund af restriktionerne. Der vil være
kaffe og små kage i våbenhuset efter gudstjenesten. Evt.
kan den sædvanlige bortlodning finde sted er også. Martin
sørger for kaffe/the. Grete sørger for service, sukker og
fløde. Anna Maria for småkagerne.

Orientering
a). Kontaktperson

a). Vi har taget afsked kirksangerne Viktoria Borg og Katinka
Ødegaard, og sagt goddag til Peder Herping, som er ansat
pr. 1. august d.å. Ansættelsen sker i et samarbejde med
Dybe-Ramme menighedsråd, hvorfor der skal udarbejdes en
formel samarbejdsaftale.
Peder og Charlotte har genoptaget graverkurserne i
Svendborg. Regitze er fortsat sygemeldt. Svend vikarierer
p.t. på kirkegårdene.

b). Kirkeværge

b). På Rom kirkegård er renovering af lapidarium samt
igangsat Oprydning i træer og buske iværksættes snarest.

c). Kasserer

c). Kvartalsrapport pr. 30. juni blev forelagt og taget til
efterretning.

d). Kirkeudvalg

d). Intet

e). Præstegårdsudvalg

e). Som følge af en teknisk fejl på Lemvig varmeværk sprang
en radiator på sognepræstens kontor med vandskade til
følge. Skaderne er besigtiget og anmeldt til forsikringen.
Håndværkere er kontaktet

f). Bladudvalg

Der arbejdes fortsat med tanken om et fælles blad(

kalender for alle foreninger i Lomborg- Ramme. Henning
deltager i møder herom, og vil løbende holde
menighedsrådet orienteret.
g) Aktivitetsudvalg

Henning orienterede om programmet for
fællesskabsaftener i efteråret samt foråret 2021.

h) Sognepræsten

Der er tilmeldt 13 konfirmander, som påbegynder
undervisning primo september. Konfirmandvelkomsten i
forbindelse med gudstjenesten i Ramme den 3. august er
aflyst på grund af restriktionerne. Ønske om
lørdagskonfirmation efterspørges af stadig flere, hvorfor
Henning foreslog det drøftet på kommende fællesmøde.
Ved Peder Herpings ansættelse ønskes indført nye ind- og
udgangsbøn i Lomborg og Rom kirker. Menighedsrådet
godkendte det foreliggende forslag.
Da julens gudstjenester falder på 4 på hinanden følgende
dage, har biskoppen givet tilladelse til, at gudstjenesten 2.
juledag eller julesøndag kan aflyses. Hos os vil der således
ikke være gudstjenester 2. juledag
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Næste møde
Eventuelt

Ref: Henning Bjerg Mikkelsen

Tirsdag den 13. oktober kl. 19.00.
Grete orienterede om, at der endnu ikke er planlagt udflugt
for menighedsråd i år. Vi foreslår udflugten udsat til næste
år og vil drøfte sagen med Dybe-Ramme menighedsråd

