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Dagsorden Beslutning

Fraværende Jens Jørgen Poulsen, Bo Jensen, Pia Dahl Laugesen

1) Godkendelse af
dagsorden

Godkendt pkt. 2.4 Praktikpladser udgår

2) Efterretningssager

2.1 Kølekapel i Skive

2.2 Praktikpladser

2.3 Pinsegudstjeneste i anlægget i

Skive 2. pinsedag.

2.4 Persondataloven

Der er sendt en tilkendegivelse til provstiet om, at vi tilslutter
os.

Det er ikke relevant her, da der skal være minimum 2
erhvervsuddannede medarbejdere, før der kan laves en
praktikplads.

Arne medtager kaffe og te.

Træder i kraft den 23. maj 2018, og menighedsrådene er
underlagt reglerne, og vi skal sørge for, at de overholdes.

Vores graverkontorer skal derfor være aflåst. Dette taget op
iil kirkesynet.

Der skal udarbejdes en databehandleraftale med kasserere
og revisorer.

3) Orientering fra udvalg

3.1 Akivitetsudvalg

3.2 Person- og præstegårdsudvalg

Der er udsendt aktivitetskalender.

Sognemøde den 1 0. oktober 2018 med Agnete Agaard

Julekoncert i Ramsing kirke torsdag den 13. december 2018

Poul og Margrethe er blev ansat ved Håsum kirke.

Der er blevet opsat højbede, stakit med låge i

præstegårdshaven.

Gamle loftsplader i udhuset er blevet nedtaget.

Der er blevet gjort hovedrent i konfirmandstuen. Der mangler
et metalskab til gamle papirer.
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3.3 Kontaktpersoner

3.4 Kirkeværge/kasserer

3.5 Personalerepræsentanter

3.6 Præsten

Varmeanlæg: Der kommer en konsulent.

M skal overveje, hvilke ønsker vi hartil budget 2019. Det
tages med til kirkesyn.

Der skal hurtigst muligt laves dræn i præstegården.

Der skal afholdes MUS samtaler.

Intet til referat

lntet til referat

Konfirmationerne er overctået, og de gik godt.

Gudtjenestelisten er for de næste 4 måneder er snart klar.

Ferie- og fridage:
12.-13. ma1: Friweekend, varetages af Jens Hvidtfeldt
22.-23. ma1: Provstipræstekursus, alle præster i Skive og
Salling er på kursus
28. maj-2. juni: Efteruddannelse, varetages af Jens
Hvidtfeldt
30. juni: Fridag, varetages af Jens Hvidtfeldt
30. juli-13. august: Ferie, varetages af Jens Hvidtfeldt
14.-15. august: Stiftspræstekursus, alle præster i stiftet er på
kursus
8. september: Fridag, varetages af Susanne Troelsgaard
1 3.-14. september: Kursus, varetages af Susanne
Troelsgaard
'14. oktober: Prædikenfri søndag, varetages af Susanne
Troelsgaard

4) Seger til behandling

4. 1 Liturgiudvalgets forslag

4.2 Serviceaftale med Scantone

Forslagene er vedlagt som bilag.

Forslagene fremlægges på personalemødet den 8. maj.

Daniel fremlægger derudover forslagene for provsten.

De 5 punkter under pkt- 1 blev vedtaget (se bilag)-

Det blev godkendt at afprøve punKerne under pkt- 2, dog
ikke pkt. 2.4. \Å drøtler, hvordan det er gået, på et senere
møde.

Arne opsiger serviceaftalen.
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4.3 Dåbslørdage

4.4 Støtte til DKM?

4.5 Printer til Præstegården

Som hovedregel er der dåb den første lørdag i måneden. Det
bliver afholdt i den kirke dåbsforældrene ønsker, men er der
flere dåb samme lørdag, så bliver det afholdt i den kirke, som
de første dåbsforældre har valgt.

Det bliver op til det enkelte menighedsråd.

Det bliver taget op i person- og præstegårdsudvalget.

5) Tildrøftelse/orientering

5.'l Hjemmeside

5.2 Pastoratsråd

Udsæftes til et senere møde.

Punktet blev drøftet og tages op på et senere møde, når det
har været drøftet i de respektive menighedsråd.

6) Eventuelt Der arrangeres et hjertestarterkursus for
menighedsrådsmedlemmer og personale. Nærmere
information kommer senere.

DKM afholder årsmøde den 24. maj i Arhus.

Landemode gudstjeneste den 18. maj i Viborg Domkirke

Næste møde: Torsdaq den 30. auoust kl. 17.00

Brøndum, den 3. maj 2018
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Liturgiudvalgets arbej de

Liturgiudvalget har gennemgået og drøftet højmesseordningen den 5. april 2018. Der er tale om
småjusteringer afden nuværende praksis, og derfor er der punkter, der kan vedtages permanent (pkt.
l.) samt punkter. der kan vedtages som forsøgsordning (pkt. 2).

Tilbageføring afoprindelig liturgi eller nye ændringer kan ske efter vedtagelse i menighedsrådene.

1. Til endelig vedtagelse
l.l. Anvendelse af salmer, der ikke indgår i den autoriserede salmebog, f.eks. Salmebogstillægget

I 00 Salmer, Kirke sangbogen eller Høj skole sangbo gen.

L2. At der anvendes andre indlednings- og slutkollekter, end dem, der er autoriseret i ritualbogen.
F -eks. fra Tillægget til Alterbogen, Gudstjenestens bønner I og II, Kollelaer og bønner el.lign.

1.3. Ved gudstjenester kl. 9.00 flyttes Fadervor fra kirkebønnen e{ter prædikenen og bedes efter
slutningskollekten fra alteret (lige før velsignelsen).

1.4. At gudstjenester, der ikke er placeret kl. 9.00 eller kl. 10.15 (højmessen), kan betragtes som
frimesser, hvor præsten har liihed ift. tekstvalg og mulighed for liturgiske justeringer.

I .5. At nadveritual C, som anvendes i Brøndum, Hvidbjerg og Ramsing kirker ligeledes anvendes
i Håsum kirke.

2. Til vedtagelse som forsøgsordning

2.1. Anvendelse afny ind- og udgangsbønner

Indgangsbøn:
Gud Fader, Søn og Helligånd,
i dit hus klinger en himmelsk tone,
og vi er kommet herind for at lytte.
Hjælp os med at lukke uro og støj ude,
og lad os høre din stemme klart og rent.
Tal til os om tro, håb og kærlighed,
og lad dine ord flyfte ind i os.

Amen
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Udgangsbøn:

Gud, vi takker dig
fordi din stemme nu lyder i os

og overdøver verdens larm.
Giv os mod til altid at fortaelle om dig
så sangene fra dit rige
kan høres til verdens ende.

Amen.

2.2. Efter hilsen (Præst: "Herren være med jer" og "Og med din and") kan præsten byde
velkommen og slå dagens tema an. F.eks. "Velkommen til gudstjeneste i NN. kirke i dag,
hvor vi i kirkeåret markerer l. søndag i advent" el.lign.

2.3. At præsten anvender nyere oversættelser ved gammeltestamentlige og nytestamentlige
læsninger, der er vanskelige at forstå. Dette må være en vurdering fra præstens side.
Evangelieteksten fastholdes i den autoriserede udgave. Det kan elt. påpeges, når en nyere
oversættelse anvendes. "Lad os rejse os og høre en oversættelse fra Den Nye A"ftale af
epistlen, der skrives af apostlen Paulus i sit andet brev til romeme".

2.4. Meddelelser og bekendtgørelser flyttes fra prædikestolen til lige efter velsignelsen.

2.1. Ved nadverritualet anvendes alle 3 vers af "O. du Guds lam"
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