REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I VAMS
TIRSDAG D. 8. SEPT. 2020 KL.16-17.30
PÅ VARDE PROVSTIKONTOR, ROUSTVEJ 50, VARDE
Afbud: Laila Bargisen, Morten Thaisen
PUNKT

EMNE

REFERAT

1

Godkendelse af dagsordenen

Godkendt

2

Nyt fra Formanden - AS

325.000 er nu fast afsat på varde
provstis budget

3

Økonomi – Morten

Statusrapport for 1.1. - 31.7.2020
Godkendt. Overskuddet på ca.
43.000 fremgår ikke af
statusrapporten. De resterende
midler er derfor tilsvarende større.

Er der noget, vi skal være opmærksomme
på?

4

Nyt fra Lene

Salmesang i Ribe er aflyst i fysisk
form. Salmesangsprojektet afvikles
lokalt på skolerne via film. Der er
tilmeldt 880 børn=46 klasser fra
Varde provsti.
I år er der ikke bestilt lige så mange
materialer som sædvanligt.
¼ af skolerne skal besøges i år med
Engleværksted og påskevandring.
Pga. plads flyttes den sidste
forestilling med ”Splejsen og
kæmpen” til Ølgod Kirke.
Ansager, Mejls og Billum har takket
ja til Esbjerg evangeliet.
Flygtningeprojektet ”På tålt ophold”
er ved at være færdigt. Der arbejdes
meget med podcast.
Lenes fastelavnsprojekt bliver en del
af RAMS kataloget.
Kommende idé med at bruge

” Livets Labyrint” til et nyt materiale
om pilgrimsvandring.
5

Drøftelse af, hvordan Coronasituationen
opleves. Har vi lært noget? Hvordan skal
vi forholde os i fremtiden?

Coronasituationen er nok
medvirkende til, at der er mindre
efterspørgsel på de tværfaglige
materialer fra RAMS.I kirkeregi er
man også nødt til at tænke ud af
kirkerummet.

6

Kan vi bruge teaterstykket ”I skovens
dybe stille ro” til overbygningen? – Lene,
Anne-Mette og Inger Marie

Lene, Anne Mette G. og Inger Marie
Så forestillingen ”I skovens dybe
stille ro” på Nørregaards Teater i
Odense. Forestillingen omhandler
Identitet, ensomhed, seksualitet,
generationskonflikter, selvmord, liv
og død m.m. Det er et smukt stykke
med mange små virkemidler, men
det kræver megen efterbehandling.
Stykket mangler håbet og er nok
ikke så velegnet i vores regi, fordi vi
som kirke skal vise et håb, en vej. Vi
vælger derfor ikke at købe det til
overbygningen.

7

Drøftelse af tilbud til
overbygningseleverne? – Lene, Inger
Marie osv.

Skoletjenesten i Viborg udbyder et
stykke ”I al evighed”, som Lene vil
prøve at undersøge nærmere.
En arbejdsgruppe bestående af
Lene, Anne Mette G, Anne- Mette S.
Og Inger Marie arbejder videre med
forslag til et projekt for udskolingen.
Forslag om at udvikle et materiale til
børn om kunstværkerne i Varde
Garten.
Kunstformidler Mette Kristensen
kontaktes for en rundvisning for at
se på mulighederne.
Sommerspillet 2022 er
”Jesus Christ Superstar”

8

Evt.

Næste møde: d. 26.11. – Punkt til
dagsordenen: Skal VAMS tilbydes
efterskolerne?

9

Godkendelse af referat

Godkendt.

Anne-Mette Strebel
Formand

