MENIGHEDSRÅDSMØDE I SØNDBJERG/ODBY MENIGHEDSRÅD

9. juni 2011

Søndbjerg/Odby menighedsråd:
Bente Thing (BT), Louise Gadegaard (LG), Hanne Christensen (HC), Betty Lauridsen (BL), Nina Rimmer
(NR), Niels Odgaard (NO) og Christen Gade (CG).
Præst:

________________________________________________________________________________
Afbud:
Stedfortræder:
Vært: LG

Mødet starter kl. 19.00.
Dagsorden:
1. Godkendelse af
dagsorden.
2. Fra provsti

3. Plan over kommende
kirkelige handlinger.

Noter:

Referat:
Godkendt.

Lars Sandfeld (Hvidbjerg) er
konstitueret som sognepræst med
bistand fra Hans Vestergaard
Jensen (Jegindø) indtil der bliver
ansat ny præst.
31/5 var der afleveringssyn i
præstegården. Provsten henvender
sig snarest, så der kan laves nyt
præstegårdssyn for
ændringer/fornyelser inden ny
præst ansættes.
Vær obs. på terrasse!

Ingen bemærkninger til
afleveringssyn.
Afventer dato for syn i
forhold til
ændringer/fornyelser.
Henvendelse fra provsten
vedrørende menighedsrådets
stilling til kommende
besættelse af præsteembedet.
Vi accepterer fordeling 60/40
% samt bopælspligt. LG
sender svar.

Juni:
14. Skole kirke møde i Hurup
præstegård. (Det skal nok findes
en anden
repræsentant fra Thyholm) Lars
30. Plejehjemsgudstjeneste i
Uglev. Lars
Juli:
6. Solnedgangsgudstjeneste i
Søndbjerg kl. 21 med ”Uglev
spillemænd” +
omtale til ugeavis. Hans
August:
3. Solnedgangsgudstjeneste i
Søndbjerg kl. 21 med Lene
Andersen. Jan
9. Plejehjemsgudstjeneste i
Solvang, Hvidbjerg kl. 14.30 NN
10. Solnedgangsgudstjeneste i
Odby med Thyholm friskoles kor
+ sørge for
omtale Hans
18. Plejehjemsgudstjeneste i Uglev
kl. 15. kl. 18: Sogneudflugt til
Lemvig
hvor præsten holder afslutning på
museet for religiøst kunst. Lars
begge

LG kontakter Lars Sandfeld.
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4. Sogneudflugt.
5. Opslag til præstestilling

6. Evt.

7. Omstrukturering af
gravernes stillinger.

Hvad gør vi den 9/8?
9/8 en emeritus, da der er
stiftskursus!
Nina i cc vil du/menighedsrådet
sørger for de nødvendige
annonceringer? Har
du en liturgi?

NR har klaret alle aftaler.

Har vi vist styr på?!
Lars Sandfeld afløser for Kristian.
Vi skal have lavet et opslag til
ansøgning af ny præst. Stiftet slår
stillingen op, men vi kan lave et
ekstra indlæg, bl.a. ved hjælp af
vedhæftede fra præsteforeningen.
Så det er nu vi skal have vores
ønsker på bordet ang. stillingen
som sognepræst og
ungdomspræstestillingen kan vi
vel komme med oplæg om til
Struer menighedsråd?
Næste møde:
Vært:

LG kontakter Lars Sandfeld
angående deltagelse.
Embedsbeskrivelse udfyldes.
LG redigerer og sender til
provsten.

Lukket Møde:
Niels Kristian Dahlgaard har
afleveret sin opsigelse af
graverstillingen pr. 31/12 2011.
Det vil derfor være logisk at
lave om på strukturen for
arbejdet på vores kirkegårde.

Henvendelse fra Struer
Kommune vedrørende
reetablering af Serup sø.
Vært: BL.
Punktet diskuteret.
NO bestiller ny optælling.

