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Søndbjerg/Odby menighedsråd: Holger Quist Nielsen(HQN) Grethe Ebdrup(GE) Sigrid Tarp(ST) Anne
Vibeke Thybo Espersen(VT) Bente Thing (BT)
Præster: Thomas Buelund(TB) Morten K Nielsen(MKN)
Medarbejderrepræsentant: Karsten Nielsen(KN)
afbud: VT, TB
stedfortræder:
Dagsorden

Noter

referat

godkendelse af dagsorden

Godkendt

siden sidst

Cellokoncert 28. september gik
fint, men der var få deltagere.
Pilgrimsvandringen 2. juli var
et godt arrangement og der var
en del gæster.

næste arrangement

spaghetti gudstj. 12.10

Tema bliver om ”Bekymringer
og tryghed”.
Nanna Fredskov kan hjælpe
med. Bente kan lave kødsovs.
Køb flute til. Evt. også agurker
og gulerødder. Vi hører Chr
Erik og Grethe om de kan
hjælpe.

syng julen ind

Onsdag d.6. december kl.
19.30 i Søndbjerg Kirke. BT
planlægger sammen med CBI.
Kaffe og klejner. Du må gerne
medbringe din bedste julebag.

nyt fra præsterne

Lutherdag- stor dag for
mellemtrinnet om Luther på
Thyholm Skole.
Konfirmander- præsterne er i
gang med et nyt hold
konfirmander.
Alle Helgen- snart Allehelgen,
breve på vej ud.
Dåbsjubilæum- vi skal have
indført en søndag i kirkeåret,
hvor vi kan holde 5 års
dåbsjubilæum.
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nyt fra kontaktperson
Hanne ønsker

AMU-kursus

Bevilget.

blomsterbinder kursus i januar 18
varighed: 3 uger

Nyt fra kassereren

CG er i fuld gang med at
overdrage til det fælles
regnskabskontor.

Diakoni

Menighedsplejen holder
temadag 24. nov. kl.10.30
”Salmer og sange til sorrig og
glæde”
Annonce i kirkebladet har givet
resultat.
Nye sorggruppe-pjecer på vej.

Strikke-café

Ide om strikke-café diskuteret.
GE vil arbejde videre med
ideen sammen med CBI.
Tirsdag aften kl. 19-21. Oplæg
er hver tirsdag.

nyt fra formanden

evt.

visionsdag

BT forsøger at kontakte Mette
Bøge Kousgaard.

medarbejder arrangement

Medarbejderarrangement
fredag d. 12. januar hos Simmi.
Medarbejder og MRmedlemmer laver mad til
ægtefæller.

jubilæumsringing tirsdag d. 31.
oktober

Graverne vil gerne ringe 15
minutter. CG sætter opslag på
hjemmeside.

8 tilmeldt arbejdsmiljø aften i
Gudum

Samkørsel
Intet at bemærke

