Referat fra gudstjenesteudvalgsmøde :
Torsdag den 19.9. kl. 19.30 i Vedsted sognegård
Dagsorden:
1. Drøftelse af ind og udgangsbønner, der har været brugt i en prøveperiode på over 1 år. – Teksten
sendes som bilag ( bilag: Nye bønner), Anne Sofie Seidelins bønner (bilag 2) blev brugt tidligere.
Det vedtages at indstille til menighedsrådet, at vi fortsætter med de nye bønner i hvert fald 1 år
endnu. Det opleves, at de er mere i nutidens sprogbrug.
2. Hvordan holder vi gudstjeneste, når kirken er lukket under den forestående renovering af
kirkerummet fra 2.1.2014.
Flere forslag: Gudstjeneste på Plejecentret, gudstjeneste i Forsamlingshuset, friluftsgudstjeneste,
gudstjeneste i sognegården.
Udvalget foreslår, at gudstjenesterne afholdes i sognegården.
Udsmykning: Altertavle kan laves af elever fra friskolen, eller børneklubben.
Der vil være mulighed for at låne blåt altertæppe der blev brugt i Aabybro Sognegård under
renovering af Aaby kirke.
Aabybro har også døbefont, der blev brugt i sognegården.
Ved gudstjeneste i sognegården er det vigtigt at få lysgloben fra kirken med.
Lysestager, blomster og hvid dug på bordet er med til at skabe kirkerummet.
Hvordan holde gudstjeneste?
Holde gudstjeneste som nu.
Forslag om, at 2-3 personer mødes med præsten om planlægningen af gudstjenesten (drøfte
teksten, vælge salmer, ordne blomster el.lign.)tages op, når vi har det renoverede kirkerum.
Kirkekaffe med drøftelse af dagens gudstjeneste/prædiken drøftes som en mulighed ved gudstjeneste
i sognegården.
3.Siden sidst, - hvordan er det gået med kirkekaffe brygning i sommer?
Ang. kirkekaffe: Menigheden er ikke så god til at melde sig selv til at lave kirkekaffe, men skal
spørges. Vi vil gerne fortsætte med kirkekaffe, da man er enig om, det er af stor værdi, at man kan
blive og tale lidt sammen efter gudstjenesten. Birgitte vil gerne stå for det. Den nuværende liste
fjernes og nyt opslag sættes opmed oplysning om, at dem, der ønsker at hjælpe henvender sig til
Birgitte.
Ulvetime: er fastasat til den sidste mandag i hver måned. Børneklubben er startet som mandagscafe
med stor tilslutning af børn og forældre.
4. Evt. Bløde oblater. Det kan forekomme i sommerferieperioden, hvor der ikke er tændt for
radiator i præsteværelset.
Varmen fra radiator holder oblaterne tørre og sprøde.
5. Dagsorden og dato for næste møde.
Dato tirsdag den 29.10.13 kl.19.30.
Dagsorden:
Praktiske forhold omkring gudstjenesten efter den 1.1.2014. Bl.a. skiltning.
Siden sidst.
Advent og jul.
Evt.
Dato og dagsorden for næste møde
Referat Lisbet Nabe Kristensen

