Dybe Ramme og Lomborg-Rom menighedsråd
Fælles menighedsrådsmøde den 13. september 2022 kl. 19.00 i Konfirmandstuen

Afbud: Anna Marie Andersen, L-R MR, Karsten Bjerg DR MR, Anette Andersen
medarbejderrepræsentant og Peder Lund Jensen, Medarbejder repræsentant
1.

Velkomst

2.

Godkendelse af dagsorden

3.

Godkendelse af referatet fra
sidste fælles møde den 15.
marts.

4.

Kirkens liv og vækst
Generationsmøde med Tante Andante.
De små synger med de grå har fungeret et par år. Det er
ikke sat i budgettet for 2023.
Menighedsrådene besluttede at fortsætte aftalen i 2023
med i alt 4 gange og delt finansiering.
Hvordan gik den internationale gudstjeneste?
Hvad kan vi gøre fremover?
Forberedelsen var ikke optimal grundet sognepræstens
længere sygefravær.
I fremtiden skal der gøres et mere intenst forarbejde
sammen med de potentielle fremmede deltagere.
Eventuelt med en fælles aften, Henning arbejder videre.
Hvordan når vi ud til interesserede i arrangementer og
andre i forhold ud fra kirken?
- og hvordan kan vi optimere
• Provstiets side i Lokalavisen
• Min Landsby
• Kalendersystem i Church-desk
• Kalendersystem i Brandsoft
Konklusionen blev, at Henning, Anna-Marie Dybe Ramme,
Margit Lomborg-Rom og evt. interesseret medarbejder
analyserer de forskellige muligheder i forhold til fordele,
udfordringer, pris og andre parametre.
Sagen sættes på dagsordenen til fælles
menighedsrådsmøde i foråret.
Gudstjeneste i præstegårdshaven med velkomst til nye
konfirmander.
En god oplevelse, og det fortsætter vi med.
Der indkøbes en pavillon til friluftsgudstjenster.
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Peder indkøber.
Det har vist sig, at enkemænd ofte isolerer sig. Der kunne
oprettes en gruppe for denne målgruppe med en mand
som koordinator i gruppen.
5.

Evaluering af studieturen

En god tur. Dejligt at aftensmaden indtages i nærheden
hjemmet.

6.

Kommende møder

Fælles møde med de ansatte tirsdag den 11. oktober kl.
16.00.
Dagsorden:
• Hvordan når vi bredt til forskellige grupper med
informationer om kirkens tilbud.
Ved Henning og Heine Sand (spørges)
•

Forskellige tiltag i forbindelse med energikrisen, hvad
kan vi gøre?
Det undersøges, om der er en kyndig i Lemvig
Kommune.

•

Folkekirkens grønne omstilling, hvordan inspirerer
hinanden, og hvordan hjælper vi hinanden?
Ved Mie og Margit

•

Hvad gør vi for at sikre og bevare det gode
arbejdsmiljø i vores sogne?
Ved Margit spørger Anna Marie Andersen LR
Lomborg-Rom MR står for forplejning.
Fælles menighedsrådsmøde forår 2023, 7. marts kl 19
Fælles menighedsrådsmøde efterår 2023, 12. september
kl 19
Fælles møde med ansatte efterår 2023, 12. oktober kl 1620
7.

Eventuelt

Intet.

8.

Lukket punkt

Drøftelse

Referat: GBT
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