Referat fra menighedsrådsmøde den 20. september 2022 kl. 19.00
i Konfirmandstuen
Inviterede: Anna -Marie Andersen, Margit Agergaard, Conny L. Andersen, Hanne Maarupgaard Henning Bjerg
Mikkelsen og Grete Bækgaard Thomsen.
Afbud: Peder Lund Jensen

1.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2.

Godkendelse af referat fra
mødet den 23. august.

Tidligere godkendt.

3.

Siden sidst

Formandsmøde den 24. august.
Konsulentrundebesøg den 6. september.
Næste konsulentrunde er 8.-9. november.
Budgetsamråd den 7. september.
Fællesmøde med Dybe Ramme Menighedsråd
den 13. september.
Høstgudstjeneste den 18. september
Fordeling af høstoffer: Der indkom 2.135 kr., der
deles mellem KFUM-Spejderne og De grønne
pigespejdere i de to sogne.
Der er kommet instruks om energibesparende
tiltag:
MR besluttede:
• Temperaturen i sognelokalerne er max.
19o
• Belysningen på Lomborg Kirke indstilles
denne vinter
• Drøftelse af energibesparelser i kirker og
andre bygninger drøftes på fælles møde
med menighedsråd og ansatte i
samarbejde med Dybe Ramme
Menighedsråd.
Invitation til 40-års jubilæum i Aktivitetshuset.
Anna Marie og Grete deltager.

4.

Kirkens liv og vækst

Der holdes fast i:
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•
Drøftelse af ”Årets gang i
Lomborg-Rom Sogn 2023”
Hvilke traditioner vil vi
fastholde, udvikle eller sige
farvel til?

•
•

•
•
•
•

Vi synger julen ind i kirken med
Luciaoptog – og kor
St. Bededags aften i kirken og varme
hveder i præstegården efterfølgende
International gudstjeneste sammen med
Dybe Ramme.
Der arbejdes på at oprette et lokalt
netværk.
Det kunne være en indflyvning med
relationsdannelse og aktiviteter.
Velkomst til nye konfirmander i
præstegårdshaven.
Høst- og familiegudstjenesten.
Adventsgudstjeneste med spejderne
Meditative andagter i vinterhalvåret

Overvejelser:
• Medvandringerne har ikke været
velbesøgt, men det er et åbent
fællesskab, hvor nye kan komme med
• I sommerhalvåret kunne nogle 9tjenester tænkes ind i en ny ramme med
f.eks. vandring mellem 2 kirker eller
begyndelse i en kirke og afslutning et
andet stede eller omvendt
5.

Orientering
a) Kontaktperson

a) Deltaget i erfamøde, hvor mange emner
blev vendt.

b) Kirkeværge

b) Der forsøges med en anden blikkenslager,
da den første ikke overholder aftaler.

c) Kasserer

c) Intet nyt.

d) Kirkeudvalg

d) Intet nyt.

e) Præstegårdsudvalg

e) Intet nyt.

f) Bladudvalg

f) Intet nyt.

g) Aktivitetsudvalg

g) Drøftet under Kirkens liv og vækst

h) Medarbejderrepræsentant h) Intet nyt.
i) Sognepræsten

i) Der er 6 minikonfirmander, der undervises i
kirkerummet samtidigt med børneklubben.
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6.

Mødekalender 2023, forslag
er medsendt.

Godkendt.

7.

Kommende møder

Menighedsrådsmøde den 5. oktober kl. 19.
Afbud fra Anna Marie Andersen.
Temamøde fælles med Dybe Ramme for MR og
ansatte den 11. oktober kl 16.
Mødet begynder med kaffe og the. Ved 19-tiden
er der mad – Anna Marie koordinerer.
Grete laver invitation.
Menighedsrådsmøde den 7. november kl. 19
Der er økonomisamtaler den 24. og 25. maj,

8.

Eventuelt

Dagsorden til næste møde:
• Tilrettelæggelse af Vi synger julen ind
•

Køreplan for bortskaffelse af hjemfaldne
gravsten.

Referat: GBT
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