MENIGHEDSRÅDSMØDE I SØNDBJERG/ODBY MENIGHEDSRÅD

11. maj 2011 kl. 19.00

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: Kristian Brogaard (KB).

________________________________________________________________________________
Afbud:
Stedfortræder:
Vært: HC
Dagsorden:
Noter:
Referat:
1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
2. Referat.
Godkendt.
Biskop og provst har afslået
3. Fra provsti og stift.
Kristians ansøgning om opsigelse
(Til orientering)
4. Fra sognene. KB.

5. Budget. CG.
6. Møde mellem 20/9 og 15/10 CG.
7. Friluftsgudstjeneste

8. Altervin

af boligpligt.
Sognepræsten orienterer.

Kommentarer og godkendelse
elektronisk og 5 eksemplarer på
papir til provstiet senest 17 maj.
Godkendelse af revideret regnskab
og endeligt budget (hos provstiet
senest 15/10)
I Oddesund søndag d. 15. maj. Vi
cykler fra Odby kirke kl. 10.00.
En fra menighedsrådet skal cykle
med, hvem?
Er der en der kan sørge for at der
bliver kørt nogle stole derned og
hjem?
Vi plejer at købe altervin i ½ liters
kartoner, men de sælges ikke mere.

Som opfølgning på
orgelkoncerten i påsken
vedtages at Søndbjerg
Museumsforening må
afhente resterende
orgelpiber til salg over
sommeren. Der beholdes et
antal små piber til f.eks.
minikonfirmander.
Ønske om en gudstjeneste
for plejehjemsbeboere i en
af kirkerne vedtages.
Vellykket
konfirmationsgudstjeneste.
Rockgudstjeneste i Struer.
KFUM`s
idrætsrepræsentantskab
holder gudstjeneste i
Søndbjerg lørdag d. 15.05.
Kirkekaffe:
26.06.11 Odby:BL
14.08.11 Søndbjerg:NR
21.08.11 Odby: BT
Godkendt.
Onsdag d. 21.09.11
kl:16.00.
NR,BT og HC cykler med.

NR henter stole hos BT.
Der er problemer med at
hælde af alterkalken i
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Vi kan kun købe 1 liters og vinen
Søndbjerg efter reparation
kan ikke holde sig, derfor bliver der sidste år. Kalken indleveres
smidt meget ud og det er dyrt. Hvad
ved JM Christensen –
gør vi?
BL sørger herfor.
NO undersøger muligheder
for mulig indkøb af
altervin. Tages op til næste
møde.
6/7
De
Uglev
spillemænd
9. Solnedgangsgudstjenester.
Uddeling af program m.m.
(Søndbjerg)
Program.
20.07.11: NO
13/7 Jørgen Fomsgaard / AnneLøn. NR.
27.07.11: BT
Marie Helligsø (Odby)
20/7 All Stars (Søndbjerg)
27/7 Anne-Marie Helligsø / Anton
Lyhne (Odby)
3/8 Lena Andersen (Søndbjerg)
10/8 Friskolens kor (Odby)
betaling af kirkesangere + organist
disse aftner, samt gave størrelse,
foldere og annoncering.

10. Referat fra samrådet.

……….

11. Præstesituationen i vore sogne nu
og fremover

alm. drøftelse. Den nuværende
situation er ikke tilfredsstillende.
Præstegården virker ubeboet og
forladt. Sådan har det været i 9
måneder og den situation ser det ud
til vi skal befinde os i i lang tid
endnu, da de skærer 8
præstestillinger væk i Nordjylland..
Vi har i løbet af foråret haft
sognemøde, film og caféaften og
indvielse af orgel + orgelkoncert.
På søndag er der
friluftsgudstjeneste og
solnedgangsgudstjenesterne
begynder snart. Til august skal vi
have udflugt til Lemvig
museum/Thyborøn kirke og til

12. Arbejdsudvalget. LG.

NR sørger for det
resterende.
Referat til avis fordeles:
06.07.11: KB
13.07.11: NR
20.07.11: BL
27.07.11: BT
03.08.11: NR
10.08.11: KB
Godt fremmøde til
Kirkehøjskole.
Ydre missionsprojekt med
ca. 100 deltagende.
Herning kirkes drengekor
ca. 140 deltagere.
Fremtidige arrangementer
er under udarbejdelse.
Menighedsrådet har haft en
generel drøftelse.
BT og KB ser på
vedligeholdelse af haven.

Enighed om at der ikke
planlægges flere
arrangementer . Evt.
gentages nogle
arrangementer i 2012.
Afgang fra Uglev i private
biler kl.18.00. Forventet
hjemkomst kl. 22.00.
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september høstfrokost. Jeg mener
BL modtager tilmeldinger.
13. Dagsordenens udformning.
14. Kirkeblad
15. Maling af kirkebænke + nye
hynder. NR.

16. Stiftsmøde d. 14. maj
17. Evt.

vi har rigeligt af arrangementer for i
år, hvad mener I?
Rækkefølge m. m.
Anna har opsagt sit job som
redaktør, hvad gør vi, er der nogen
der har forslag til en ny redaktør?
Vi skal være opmærksomme på at
kirkebænke trænger til maling og
hynderne trænger til at blive
udskiftet. Hvornår skal det sættes
på budgettet?
Betty og Bent tager med. Bent har
selv tilmeldt!

OK.
CG .
Med på ønskeliste til næste
kirkesyn.

Ansøgning om
hverdagsgudstjeneste pr.
kvartal LG rykker herfor.
Skal kirkerne i sognene
have ens liturgi??? Kan evt.
tages op til fælles
menighedsrådsmøde i
november. KB tager
kontakt til øvrige præster
for evt. oplæg.

