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KONFIRMANDSTUEN D. 22.02.17
Søndbjerg/Odby menighedsråd: Holger Quist Nielsen(HQN) Grethe Ebdrup(GE) Sigrid
Tarp(ST) Anne Vibeke Thyboe Espersen(VT) Bente Thing (BT)
Præster: Thomas Buelund(TB) Morten K Nielsen(MKN)
Medarbejderrepræsentant: Karsten Nielsen(KN)
Kaffe: Vibeke
Brød: Sigrid
afbud: M.K.N.
stedfortræder:
Dagsorden
Noter
referat
godkendelse af dagsorden
Godkendt
forslag til beskæring af
Grethe fremlægger forslaget
TB har lyttet til forslaget og
lindetræer ved præstegården
vender tilbage med ønsker.
Ønsker fremlægges ved
kirkesynet.
godkendelse af abonnement af Et abonnement er 4.174 kr. X 5 Godkendes.
Kristelig Dagblad til alle
= 20.870.
CG tilmelder
(Hvis nogen kan nøjes med
digitaludgaven, er prisen ca. det
halve)
godkendelse af afleveret
Søndbjerg-Odby Sognes
Regnskabsfører forelagde
regnskab 2016
Menighedsråd, CVR-nr.
Regnskabet. Godkendt.
18768917, Regnskab 2016,
Afleveret d. 16-02-2017 16:30
godkendelse af
Aftalen godkendt.
samarbejdsaftalen med
organister
godkendelse af vedtægt for
Aftalen godkendt
forretningsfører
personalepleje
skal vi have en hygge aften?
God ide med personale hygge
hvad skal vi lave og hvor.
aften for gravere, medhjælpere,
præster, organister, kirkesangere
og menighedsråd. Alle med
ægtefæller. Chr. Erik spørges om
han vil arrangere.
dato for bygningssyn af kirker forslaget er 19 eller 20 april
Fastlægges til d. 20 april kl 8.30
Kaffe I Søndbjerg herefter. BT
giver besked til Lyngs tømreren.
nyt fra præsterne
Præsterne har planlagt
Der er planlagt en pilgrims
sommerprogram:
vandring 2/7 kl 19.00 fra
Søndbjerg. Team Nord præster
planlægger.
9/7 pastorat udflugt.
Solnedgangs gudstjenester d.
12/7 og 26/7 ,9/8 i Odby.19/7 ,
2/8 , 16/8 i Søndbjerg.
Strandgudstj. 27/8 .
Høstgudstj. 10/9 med frokost.
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Forslag til pinsefrokost i
Søndbjerg inkl. Årsberetning .
Der nedsættes en arbejdsgruppe
med TB , ST og BT.
Dåbsjubilæum. Præsterne ønsker Der bliver givet en børne
ensretning i pastoratet.
salmebog den dag barnet bliver
døbt. På 5 års dagen gives
børnebiblen.
Tillægget 100 salmer
Købet af 60 stk plus melodibog
godkendes . MKN indkøber.
nyt fra kasserer
nyt fra medarbejderrepræsentant
nyt fra formanden

GE orienterer.
KN orienterer at de nye
præstetavler er hængt op.
Aftale om fælles ajourføring af
kirkegårdskort
Skal vi dele påskeliljer ud til
Det vedtages at KN køber ind til
kirkegængerne påskedag for at begge kirker.
markere påsken.
Der udleveres nøgle til
kirkecentret til menighedsråds
medlemmer.

nyt fra kontaktpersonen
Evaluering af kyndelmisse
gudstjenesten

Antal deltagere

forplejning
andet
Evt.

Møde for begge menighedsråd i
Thyholm pastorat d. 1/3.
Intet nyt.
81 deltagere. God, stemningsfuld
og meget børnevenlig
gudstjeneste.
23 familie pizzaer.
Må gerne blive en børnevenlig
tradition.

