MENIGHEDSRÅDSMØDE I SØNDBJERG/ODBY MENIGHEDSRÅD

23. august
2012

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: Nina Dyrhoff Nyegaard(NN).

________________________________________________________________________________
Afbud: HC
Stedfortræder:
Kage: Johanne

Mødet starter kl. 19.00.
Dagsorden:
1. Godkendelse af
dagsorden.
2. Siden sidst, provsti og
stift. LG

3. Præsten. NN

Noter:

Referat:
Godkendt

Har bedt Proenergi lave rapporter
omkring energioptimering af vores
kirker. De henvender sig til vores
gravere.
Budgetsamråd 5/9. kl. 19.00 CG
og LG deltager. Møde for
kontaktpersoner 13/9. kl. 19.00.
Næste møde i skolekirketjenestens
arbejdsudvalg er d. 24/10. kl.
15.00.

Proenergi har lavet rapport og
sender det til provstiet, som
har modtaget det,- vi hører
nærmere.
NO deltager i kontaktperson
mødet
LG deltager i skolekirketj.
arb. udvalg
Graverne tilbydes kursus i
GIAS, blanket til
gravstedsaftaler (nyt system)
finder sted i sept. måned. BL
spørger dem.
NN spørger ind til hvordan
BUSK afvikles, FDF tilbyder
at være med og friskolen
spørges.
Albaen er for stor NN spørger
om vores mening om brug af
denne messehagel. Vi synes
det er ok at den kun anvendes
til højtiderne. Vi forhører os
til det fælles
menighedsrådsmøde om vi
kan være fælles om, at
indkøbe en i NN's str.
Arbejder på at der sammen
med friskolen laves
minikonfirmand uv. for 4 -5
kl. fra slut sept. eller start okt.
Der arbejdes på at der fra ca.
14/9 er natkirke i Struer fra kl.
21 til 24 ca. hver 2 måned,
som led i ungdomsarbejdet.
NN deltager i spejdergudstj. i
Asp i sept.
NN deltager i kursus i
kirkebogsføring i sept. 12

BUSK-gudstjeneste
Messehagel? Alba?
Minikonfirmander i slutningen af
september
Natkirke i Struer
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4. Organist.

5. Aktiviteter siden sidst.

Hvordan gik det med standen til
torvedag? Var der interesse for
menighedsrådet? BL lavede en fin
brochure til uddeling.
Hvordan gik
solnedgangsgudstjenesterne?

6. Strandgudstjeneste. NN

Har vi styr på det?
BT pølser og brød. LG
drikkevarer. HQ laver skilt.
Søndbjerg foreningen stiller telt
op. Uglev Borgergruppe?

7. Høstgudstjeneste. NN

Med efterfølgende frokost i
konfirmandstuen. Hvem gør
hvad, hvem kan deltage?

8. Falck abonnement. CG

Vi har vist snakket om det, men
jeg har aldrig fået gjort noget
ved det. Tilbud vedhæftet.

9. Indkøb til Søndbjerg
kirkegård. LG

Chr. E. vil sælge os sin lille
truck med tiplad. Vognen
bruges allerede på kirkegården,

Peters frigørelsesattest
udløber til sept. NO tager
kontakt til organist for
afklaring fremover.
Torvedag: der var en fin
stand, som var godt besøgt
især om formiddagen.
Brochuren som blev uddelt på
torvedagen, kommer til at
ligge hos købmanden og i
kirkernes våbenhuse.
Solnedgangsgudstj.: afviklet
med stor succes, der har været
mellem 70-100 deltagere ved
hver. Der har været god
omtale i ugeavisen efter hver
gang.
BT har styr på pølser
m/tilbehør, LG drikkevarer,
skilt er lavet, telt bliver sat op,
Uglev Borgerforening griller
Høstgudstj. NN bestemmer
hvilke formål der betænkes
ved indkommen kollekt
Frokost efter høstgudstj. BT
laver suppe og der bestilles
æbleskiver hos købmanden.
pris: 30 kr. for voksne og
gratis for børn incl.
drikkevarer
Vi takker nej til Falck, der er
hjertestartere i nærområdet,
personalet opfordres til at
melde sig som 112
førstehjælpere hos
kommunen, hos
beredskabschefen Birgitte
Byskov, menighedsrådet
betaler medhj. timer til udd.
Menighedsrådet beslutter at vi
køber vognen som er brugt de

MENIGHEDSRÅDSMØDE I SØNDBJERG/ODBY MENIGHEDSRÅD

23. august
2012

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: Nina Dyrhoff Nyegaard(NN).

________________________________________________________________________________
da vores gamle vogn er gået til. sidste år.
Anden mulighed er at der købes
en selvkørende trillebør, som de
har i Odby.
10. Orienterings- og
Afholdes onsdag d. 12/9. kl..
Der er 5 der har givet tilsagn
opstillingsmøde. LG
19.00 på stationen i Uglev. Vi
om at stille op til
mødes kl. 18.00. Er stationen
menighedsrådsvalg.
booket? Hvem indkøber, stiller Menighedsrådet kontakter
op og laver kaffe m.m. Vil Bent emner til kandidater.
Ingemann være mødeleder? Jeg Bent Ingemann vil være
forventer at alle fra
mødeleder.
menighedsrådet deltager.
NN er referent for orienterings
og opstillings mødet
Stationen er booket.
BT bestiller kringle hos
bageren i Hvidbjerg til 50 prs.
BL bestiller småkager hos
købmanden.
NN tager kaffebønner med
Samt højskolesangbøger og
laver afslutning
Tager også projektor og
skærm med til Uglev
NR melder afbud
11. Flytning af nr. tavle. CG
Forslag om at flytte nr. tavle fra Nr. tavlen er skråtstillet.
nordsidevæg til endevæg i
Flytning tages op ved
Søndbjerg kirke. Evt. kan den
kirkesynet
skråstilles?
12. Syn 2012. CG
Hvornår skal der holdes syn i
19-9 afholdes der kirkesyn
2012? Fastsættelse af dato og
med start kl. 9.30 i Odby
tidspunkt.
13. Evt.
Ellen Pedersen er
Næste møde: 24/10. kl 19.00
kontaktperson mellem
Vært:
medarbejdere og
menighedsrådet indtil næste
kirkeår, personale gruppen
finder selv kontaktprs. til
næste kirkeår.
Punkt til næste møde: antal
medhj. timer når graver er på
kursus. der foreslåes 25 timer
som betales via VEU
godtgørelsen
CG sender udsendt mails fra
LG til Karsten og Hanne som
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Kirkekaffe:d. 16 sept. BL
d.21 okt. NR
14 okt. der skal findes en

