Referat af menighedsrådsmøde den 22. marts 2022 kl. 19.00
i Konfirmandstuen
Til stede: Grete Bækgaard Thomsen, Hanne Maarupgaard, Margit Agergaard, Conny L. Andersen, Anna -Marie
Andersen, Peder Lund Jensen og Henning Bjerg Mikkelsen.

1.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2.

Godkendelse af referat

Referat fra mødet den 10 januar blev
godkendt og underskrevet.
Fremover tilstræber vi, at referatet
færdiggøres og underskrives umiddelbart efter
mødet.

3.

Siden sidst

Menighedsmødet den 6. februar blev
gennemført med få deltagere. Kan det gøres
anderledes?
Velbesøgt generalforsamling i
distriktsforeningen, som blev afholdt på Tuskær.
Der har været konsulentbesøg i både Lomborg
og Rom kirker. Fokus på knæfaldet samt
gelænderet i Lomborg kirke.
Grete vil følge op på mødets konklusioner.
Møde om muligheder for et fælles
regnskabskontor. Conny deltog.
Fælles menighedsrådsmøde med Dybe Ramme
blev afholdt den 15. marts.
Der er lavet korte videoklip fra kirkerne til brug i
turistmaterialet, hvor man via en QR-kode kan
linke sig ind i for at høre om kirkerne.
Samarbejdsaftale med Hove-Tørring-Hygum
menighedsråd vedr. babysalmesang blev
behandlet og tiltrådt.
Indbydelse til kursus om ”sorgens have” og den
diakonale samtale på kirkegården. i Harboøre.
Kurset tilbydes graverne.
Invitation til Studietur til Rumænien i efteråret
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2023 blev lagt frem
4.

Kirkens liv og vækst

Hvilke tiltag skal vi iværksætte for at være kirke
for alle i sognet?
Forslag om børneklub som overbygning på
minikonfirmander. Menighedsrådet bakker op
om ideen.
Børnetjeneste som tilbud til børnehaven i
forbindelse med højtiderne. Henning
undersøger muligheden.
Forslag om seniorcafé i Alparken.
Meditative andagter i Lomborg kirke har fået en
god begyndelse.
Forslag om pilgrimsvandringer eller lign i
sommermånederne. Margit arbejder videre
med det.
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Oplæg til reviderede
kirkegårdsvedtægter
Se bilag

Oplæg til vedtægt for Rom og Lomborg
kirkegård blev gennemgået og godkendt.
Vedtægten sendes til godkendelse i
provstiudvalget, og skal herefter behandles én
gang i hver menighedsrådsperiode.

6.

Orientering
a) Kontaktperson

a). Charlotte Sunesen overtager rengøringen i
præstegården pr. 1. april.
Der er udarbejdet en arbejdsbeskrivelse for
kirketjeneste ved Lomborg og Rom kirker, som
blev tiltrådt af menighedsrådet.
Der skal udarbejdes et kort dokument, der
beskriver gravermedhjælperens opgaver.
Medarbejdermøde tænkes afholdt ultimo april.

b) Kirkeværge

b) Der er bestilt automatisk ringning til Lomborg
kirke. Arbejdet udføres i år.
Der er bestilt kirkekalkning til udførelse i år.
Der er afholdt møde om kirkegårdsplan. (Jf.
notat fra mødet). Lokalhistorisk arkiv indbydes
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til at deltage i det videre arbejde
c) Kasserer

c). Da kopimaskinen gik ned, blev der brug for at
købe en ny. Pris ca. 15.000 kroner, som ikke var
budgetteret i indeværende år.
Regnskabet 2021 blev gennemgået og godkendt
Lomborg-Rom Sogns Menighedsråd, CVR-nr.
11154913, Regnskab 2021, Afleveret d. 10-032022 09:30.
Vi tilslutter os ideen om et fælles regnskabskontor.

d) Kirkeudvalg

d) Intet

e) Præstegårdsudvalg

e) Der er monteret 8 nye vinduer i
præsteboligen.

f) Bladudvalg

f) Oplæg til nye hjemmeside forelå. Der ønskes
foto af menighedsrådets medlemmer samt af
medarbejderne
Der er indbudt til ”foreningernes aften”, hvor vi
får en indføring i at lægge opslag på sognenes
fælles hjemmeside.

g) Aktivitetsudvalg

g) Koncert i Rom kirke den 6. april kl. 19.30.
Påskegudstjeneste for børn den 6. april kl. 17.00
i Lomborg kirke. Minikonfirmanderne afslutter
deres forløb.

h) Medarbejderrepræsentant

Skabet bag alteret trænger til reparation/
udskiftning.
Vaskeplads ønskes etableret på Rom kirkegård.

i) Sognepræsten

i). ”Middag på tværs” er aflyst på grund af for få
tilmeldinger. Dog arbejdes der videre med at
skabe et fællesskab på tværs at nationaliteter i
vore sogne.
Vi er i år værter for gudstjeneste for
hørehæmmede. Henning træffer aftale med
kontaktpræsten.
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7.

Kommende møder

Møde med Lokalhistorisk Arkiv afholdes 27.
april kl. 16.30 i konfirmandstuen
Onsdag den 4. maj kl. 10.30. kirke- og
præstegårdssyn
Torsdag den 2. juni kl. 19.00: Menighedsrådsmøde

8.

Eventuelt

Vi har modtaget ansøgning fra søndagsskolekredsen om 1000 kroner til bibeltime-hæfter til
børn til brug på sommerens søndagsskolelejr på
Remmerstrand. Vi besluttede at udsætte
beslutningen til næste møde.

Ref. HBM
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