Dybe Ramme og Lomborg-Rom menighedsråd
Fælles menighedsrådsmøde den 30. september 2021 kl. 19.00 i Konfirmandstuen
Afbud: Conny Andersen, Anna Marie Andersen
1.

Velkomst

2.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3.

Godkendelse af referatet fra
sidste fælles møde.
Kan vi gøre det snildere?

Referatet blev godkendt og underskrevet

4.

Opsamling på processen om
fremtidens gudstjenester
mm

På det fælles menighedsrådsmøde i juni besluttede vi at
arbejde fokuseret med gudstjeneste i en overordnet
ramme i de 4 kirker.
Gudstjenesten var temaet, da vi mødtes begge råd og de
fleste ansatte den 31. august, og her blev følgende 4
temaer drøftet:
o Gudstjenesteformer
o Ind- og udgangsbøn samt trosbekendelsen
o Gudstjenestens gang
o Hvad kan vi gøre for, at gæster føler sig
taget godt imod?
Menighedsrådene drøftede de perspektiver og anbefalinger, der kom frem på mødet samt de synspunkter og
erfaringer, som ikke-kirkevante kirkegængere siden har
givet udtryk for. På baggrund heraf, besluttede vi
følgende:
•

At kirkedøren står åben frem til gudstjenestens
begyndelse (medmindre vejrliget byder imod)
• At præsten byder velkommen ved gudstjenestens
begyndelse (efter præludiet)
• At ind- og udgangsbøn med et sprogligt mere
moderne udtryk indføres
• At trosbekendelsen fremsiges i kor.
• At meddelelserne gives ved gudstjenestens
afslutning
Ændringerne introduceres ved kirkeårets begyndelse i år,
og vil blive meddelt i førstkommende kirkeblad.
Vi besluttede endvidere, at der skal laves en
”gudstjeneste-guide”, som kan ligge på kirkebænkene.
Henning skriver en tekst, hvorefter det overlades til en
anden at lave det grafiske arbejde samt tryk
Menighedsrådet drøftede desuden
• Om ind- og udgangsbøn helt skulle afskaffes.
• Om menigheden skal svare med et liturgisk ”Gud
være lovet..” forud for evangelielæsningen

1

Vi var enige om at dette ville kræve en dybere
bearbejdning, ligesom det også bør drøftes med
menigheden, f.eks på det årlige menighedsmøde, inden
det evt. implementeres
Spørgsmålet om nye gudstjenesteformer blev henlagt til
gudstjenesteudvalget, som vil arbejde med en plan frem
mod det næste fælles menighedsrådsmøde
5.

Vision for de to
menighedsråd

For tiden lyder visionen således:
Vi ønsker et fællesskab i kirken, der kendes på sin
rummelighed og åbenhed, og vi ønsker fornyelse inden
for det kirkelige liv med samtidig respekt for traditionen.

Vi stadfæstede denne ordlyd, som vi finder dækkende for
det vi ønsker.
6.

Overvejelse om analyse af
økonomi og forholdet
mellem afsatte midler til
SKAL-opgaver og substans i
Kirkens liv ved Grete

Vi finder, at der i provstiet er behov for et overblik over,
hvordan de afsatte midler fordeles mellem de såkaldte
”SKAL-opgaver” ( løn, mursten etc) og det, som
omhandler kirkens liv og vækst. Vi besluttede derfor at få
foretaget en analyse af den økonomi, som vore
menighedsråd har at gøre med. Formændene og de to
kasserer vil sammen med de to regnskabsførere snarest
se på det, og fremkomme med en analyse, som kan tages
med til provstiudvalget. Vi finder det vigtigt, at kirkens liv
og vækst prioriteres og tydeliggøres også i det
økonomiske planlægningsarbejde

7.

Orientering fra
kommunikationsudvalget
ved Henning

Bladudvalget har afholdt møde med repræsentanter fra
Videbæk Trykkeri: Her blev følgende drøftet.
• Hjemmesiden er ved at være forældet og skal
genopbygges på en ny platform. Vi vil snarest
modtage et tilbud på dette arbejde
• Der var tilfredshed med kirkebladet i dets
nuværende format og udtryk. En let grafisk
opstramning kan være en god ide. Dette kan
drøftes med grafikeren
• Arbejdet med et godt forsidefoto er en udfordring
for os. Bladudvalget opfordredes til at lægge en
plan for, hvilke billeder der ønskes samt
uddelegere fotoopgaven til én eller flere, som kan
og vil tage opgaven
• For at gøre bladet læsevenligt, kunne vi arbejde
med portrætter/ personalhistorier fra de 3 sogne.
Bladudvalget opfordredes til at arbejde videre med
dette.
• Trykkeriet vil fremsende tilbud på færdig grafik til
opslag, som vi kan benytte på facebooksites samt
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til de infoskærme, som i løbet af efteråret vil blive
opsat både i Lomborg og Ramme.
Henning informerede i den forbindelse om, at der nu
er lavet en hjemmeside for landsbyklyngen RammeLomborg. (www.rammelomborg.dk). Her har
foreningerne mulighed for at lægge informationer og
arrangementer ind i en fælles kalender.
8.

Kommende studieture

9.

Kommende:
• fælles menighedsrådsmøder i 2022
• Fælles
menighedsrådsmøde
med ansatte i efteråret
2022

10.

Eventuelt

Vi drøftede et forslag om afholdelse af studieture i
fremtiden fra kl 12 en dag til kl 12 næste dag – altså med
overnatning og en sandsynlig egenbetaling.
Vi besluttede dog at fastholde studieturen som en
éndagstur, hvilket udvalget vil arbejde videre med.
Studieturen i år finder sted lørdag den 23. oktober.

Fælles menighedsrådsmøde afholdes i 2022 - tirsdag den
15. marts kl. 19.00 samt tirsdag den 13. september kl.
19.00
Fælles møde med de ansatte i efteråret 2022 blev fastlagt
til tirsdag den 11. oktober kl. 16.00
Henning orienterede om, at han er gået ind i et udvalg,
som skal arbejde med integration af udlændige og
tilflyttere i Lomborg og Ramme.
Desuden sidder han med i et udvalg, som skal arbejde
med ”åben by arrangement” i Lomborg –Ramme
Henning orienterede om projektet ”Generationsmøde – de
små synger med de grå”, som vi har afholdt det forløbne
1½ år i samarbejde med Tante Andante. Projektet har
ganske vist været forstyrret af coronanedlukning
undervejs, ligesom der også har været svingende
tilslutning fra især ”de grå”. Dog har såvel dagplejerne
som de tilstedeværede ”grå” (fortrinsvis bedsteforældre
bosiddende i Lomborg-Ramme) været glade for
arrangementet. På den baggrund tilkendegav
menighedsrådet sin tilslutning til, at arbejdet kan
fortsætte i 2022, evt skiftevis mellem Lomborg og Ramme

11.

Kaffe

Ref. Henning B. Mikkelsen
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