Fælles menighedsrådsmøde den 16. juni 2021 kl. 19.30 i Konfirmandstuen
Dybe Ramme og Lomborg-Rom menighedsråd
Afbud: Mona Døj Røn, Jette Bjerg

1.

Velkomst

Velkommen til møde, dejligt vi endelig kan mødes begge råd
med hinanden.
Velkommen til Hanne Maarupgaard, der er medlem af
Lomborg-Rom Menighedsråd det kommende år, idet Martin
H. Christoffersen har orlov.

2.

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

3.

Liturgikommissionens arbejde Grete orienterede om indholdet i de rapporter, som
Kort oplæg ved Grete
liturgikommissionen har udgivet og sendt ud til høring og
drøftelse i menighedsrådene. Udviklingen går i retning af en
bredere forståelse af begrebet ”autorisation” samt ønsker
om en større liturgisk frihed og variation i gudstjenesten.

4.

Gudstjenesten hos os
Kort oplæg ved Henning

Efter en kort indledning, drøftede vi gudstjenestens liturgi
hos os. Vigtigheden af en liturgi, som er fælles for alle 4
sogne blev understreget. Vi havde en drøftelse af kirkens
sprog og udtryk, hvor navnlig behovet for nye ind-og
udgangsbønner blev nævnt. Ligeså blev det drøftet om
trosbekendelsen skal synges eller fremsiges i kor. Der blev
fremsat ønsker om øget brug af nyere salmer, herunder blev
ønsket om salmesangsgudstjeneste bragt i forslag. Henning
pegede på ønsket om fornyet dåbsliturgi, hvor der blev givet
mulighed for at sige trosbekendelsen i fællesskab, hvorefter
man i tilspørgslen kan benytte en forkortet udgave.
Der blev peget på muligheden for en kort andagtsgudstjeneste på Alle Helgens dag. Der kan også arbejdes
videre med 30. minutters gudstjenester ( evt uden
altergang), skumringsandagter, kirkevandringer etc. I det
hele taget ønsket om en mere varieret gudstjeneste-liv
henover en måned.
Menighedsrådet besluttede at indlede en proces, hvor
konfirmanderne kan inddrages og hvor medarbejderne
bliver inddraget på fællesmøde i august. Gudstjenesteudvalget arbejder videre med det, og på næste fælles MRmøde i september vil vi forsøge at lande en plan for
gudstjenesteliv med virkning fra 1. søndag i advent d.å.

5.

Lørdagskonfirmation –
hvordan stiller vi os til det?

Efter en drøftelse besluttede menighedsrådet at indføre
konfirmation permanent på en lørdag med virkning fra
2023. Næste år (2022) vil vi tilbyde konfirmation både lørdag
og søndag i en overgangsperiode. Beslutningen vil blive
varslet snarest.

6.

Orientering fra
kommunikationsudvalget ved
Henning

Kommunikations-udvalget har afholdt møde, og der var her
generel tilfredshed med bladets grafik og layout. Der var
ønsker om flere informative artikler om de ting, vi arbejder
med i menighedsrådet. Henning efterlyste hjælp til at
fremskaffe velegnede forside-fotos. Menighedsrådene
tilsluttede sig udvalgets overvejelser.
Der vil i september blive afholdt et møde med grafikeren
med tanke på små justeringer i bladet og på hjemmesiden.

7.

Fælles menighedsrådsmøde
med ansatte i efteråret

Afholdes tirsdag den 31. august kl. 16.-20 i sognelokalet.

8.

Næste fælles
menighedsrådsmøde

Afholdes tirsdag den 28. september kl. 19.00 i sognelokalet.
På mødet ønskes drøftet følgende: a) Ændringer i
gudstjenestens liturgi - b) Lørdagsdåb – c) International
gudstjeneste

9.

Eventuelt

Der er blevet afholdt møde i det fælles præstegårdsudvalg i
pastoratet. Arne Noe blev valgt som formand, Grete
Bækgaard blev næstformand- desuden blev etableret to
underudvalg, den ene med ansvar for Lomborg præstegård,
den anden med ansvar for Vandborg præstegård.

Kaffe
Lukket møde for de to
menighedsråd

Ref: Henning Bjerg Mikkelsen

