Gudstjenesteudvalgsmøde i Vedsted sognegård torsdag den 14.1.2016.
Referat:
Dagsorden:
1. Siden sidst
2. Rytmisk gudstjeneste
3. Evaluering af aftensang
4. Fælles sang i gudstjenesten – ad hoc kor
5. Evt. og dagsorden for næste møde
Velkommen til Tina Møller. Nyt medlem i gudstjenesteudvalget.
1. Siden sidst.

Ulvetimer i efteråret drøftes.
Der har været en gudstjenestegruppe fra Hjorthsvej, som
Lisbet har indkaldt til i oktober måned. Der var 3 personer fra Hjorthsvej, der deltog.
Benthe og Margit aftaler at mødes med en gruppe den 1-3-2016 kl. 17 til
18 til forberedelse af gudstjenesten søndag den 6.3.
2. Rytmisk gudstjeneste
Den bliver med
deltagelse af Bjarne Klitgård, Charlotte Nørregård Madsen og David Christoffersen. Pris
ca. 4.500 kr.
Ad Hoc
kor øver den 21.1 og 28.1. og 2.2. med Margit. Den 28.1.evt. med Kristian Stange – Margit
spørger.
3. Evaluering af aftensang i efteråret 2015.
Det har været fine aftener. Flot afstemt med musik og tanker om altertavlen. Der er
kommet mange anerkendende kommentarer. Enighed om, at det bør prøves igen i
efteråret. Benthe overvejer indhold evt. med udgangspunkt i litteratur. Benthe kontakter
organist Kristian Stange.
Tidspunktet: en hverdagsaften kl. 19.30 og med servering af et glas vin, cider
el.lign.efterfølgende i kirken.
4. Fælles sang i gudstjenesten – ad hoc kor.
Vi vil afvente og vejre stemningen, se hvordan det går med ad hoc koret til
fastelavnssøndag.
5. Evt.
- Drøftelse af mulighed for sognets sommerfest. Vi bliver enige om at afholde en
familiegudstjeneste på grundlovsdag den 5.6.2016 kl. 10.15 med frokost i sognegården,
kaffe og kagebord bagt af frivillige. Evt. deltagelse af en tryllekunstner – Benthe kender én.
Jytte foreslår Jens Jødal tlf. 28513451 fra kirketeateret.
- Musik lidt for højt om søndagen. Lyden kan reguleres fra nederste kirkebænk.
Dagorden til næste møde:
·

Siden sidst

·

familiegudstjeneste grundlovsdag den 5.6.2016.

·

evt. dagsorden for næste møde.

Næste møde: Torsdag den 3.3.2016 kl. 19.30 hos Lisbet, Hjorthsvej 4.
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