SØNDBJERG /ODBY
MENIGHEDSRÅD

Dato
09-03-2011

Klokken
17,00

Side

1

Søndbjerg - Odby Menighedsråd
Bente Thing(BT)* Louise Gadegaard(LG)* Hanne Christensen(HC)* Betty Lauritsen(BL)*
Nina Rimmer(NR) *Niels Odgaard(NO) * Christen Gade(CG)*
Præst: Kristian Brogaard (KBA)*

Afbud:
Stedfortræder:
Vært: BT sørger for smørebrød.
I mødet deltager Hans Old. Efter ordinært møde, smørrebrød, derefter overtager Hans Old.

Dagsorden
Godkendelse af dagsordenen med
eventuelle tilføjelser
2. Efterretninger.
1.

Dobbeltbooking af konfirmandstue d. 30/3!

3.

Fra provsti og stift.

4.

Fra Sognene:

5.

Fra Projektgrupper
Kirkekaffe:
Fastelavn:

Referat
Godkendt.
Søndbjergforeningen holder generalforsamling
andet steds. Filmaften afholdes i konfirmandstuen.
KB ansøger om ophævelse af bopælspligt.
LG har haft kontakt til provsten ang.
Mobiltelefonkonti: Den dækkes af provstiet.
Merudgifter i forhold til ligning vedrørende
ungdomspræstfunktionen skal godkendes af
menighedsrådet.
KB har sendt ansøgning om ophævelse af
bopælspligt .
Menighedsrådet har enstemmigt besluttet ikke at
anbefale ophævelse af bopælspligten.
Der er ikke kommet svar på ansøgning om
afholdelse af hverdagsgudstjenester.
BL minder om sogneindsamling på søndag d.
13.03.
Fasterlavnsgudstjenesten søndag d.06.03. stor
succes. Ca. 60 deltagere.
Kirkekaffe:
22.05. Odby HC.
27.03. Missionsgudstjeneste i Hvidbjerg kirke.
13.04 Herning kirkes drengekor.
10.03. Skole kirke samarbejde møde. KB,NR
deltager.
Solnedgangsgudstjenester annonceres i
Kirkebladet.
Film og cafeaften er planlagt.

6.

Fra udvalgene.
Kirkehøjskole d. 23/3: vi skal lave kaffe.

7.

Fra sognepræsten

Konfirmandweekend afholdt i Viborg ca. 1500
deltagere.
25.03. konfirmandweekend her i sognet.
01.05. konfirmationsgudstjeneste i Odby. BT står
”vagt” indtil kl. 11.00.
05.og 06.05 maj kursus for ungdomspræster.
d. 15.05. rockgudstjeneste i Struer kirke.
KB ferie uge 29, 30 og 34.
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8.

Ansættelse af kirkesanger.

9.

Nyt orgel, Søndbjerg
Økonomi
Indvielse

10.

Organist er ansat til at medvirke ved kirkelige

Ellen Pedersen er ansat.
Kirkesangerne har indført en meddelelsesbog til
internt brug.
Vi har fået udgifterne dækket af 5% midlerne.
CG vil tage kontakt til orgelbyggeren Flemming
Fald vedrørende enkelte tekniske problemer.
”Indvielse” d. 24.04. med Peter Waashus som
organist , traktement kransekage m.m. BT .
KB kontakter Flemming Fald om koncertaften i
løbet af påskeugen eller ugen efter.
BL sørger for annoncering i ugeavisen .
NO tager kontakt til organisten for afklaring.

handlinger og plejehjemsgudstjenester. Hvorfor bliver der
hver gang indkaldt vikar? Skal der ændres ved ansættelse?

Tilbud fra Falck om førstehjælpskursus for ansatte. KB foreslår at spørge Hvidbjerg menighedsråd om
pris: 1.516,32 kr. pr. ansat. 6 lektioner a. 50 min.
udbytte af samme LG – Her kunne de tre
menighedsråd etablere et samarbejde. CG
orienterer Falck om dette ved evt. ny forespørgsel.
12. Sogneudflugt 2011?
BL undersøger mulighed for Thyborøn kirke og
museet for religiøs kunst: Storm P udstilling.
13. Evt.
Spørgsmål om indkøb af olie til de tre kirker – er
der mulighed for større rabat? CG undersøger.
Kb forespørger og undersøger mulighed for
duetsvar. Sættes på dagsordenen til næste møde.
14. Næste møde 24. marts
Vært: KB.
11.

