MENIGHEDSRÅDSMØDE I SØNDBJERG/ODBY MENIGHEDSRÅD i konfirmandstuen D. 19 april 2018

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:
stedfortræder:
Dagsorden

Noter

referat

godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

siden sidst

Påskens gudstjenester og en
god aften med Kingokoret i
kirkecenteret. Der har været
flere dåb.
”Besættelse, budskab og
befrielse” i Odby Kirke. Godt
besøgt.

nyt fra præsterne

Konfirmationstid.
Præsterne har to praktikanter i
denne tid.
Provstigudstjeneste på Venø 2.
pinsedag kl. 10.30
Sogneudflugt 10. juni. Fælles
bustransport.
Friluftsspaghetti i Søndbjerg
17. maj. Medbring selv stol og
tæppe.
Præsterne arbejder med at lave
det samme nadverritual i
pastoratet.
Planmøde tirsdag d. 8. maj kl.
13 i kirkecenteret

konfirmation

Gideonit besøg

Ok, at gideoniterne kommer d.
13. maj kl. 9.00 i Søndbjerg
Kirke for at fortælle om deres
arbejde. Der bliver også
indsamling til deres formål
denne dag.

hvem står vagt

hvem: BT og GE
tidspunkt: 6. maj kl. 9.30
(poser ordner Hanne)

nyt fra kontaktperson

ønsker der skal med til
budgetsamtalen

Ønsker tages med til
præstegårdssyn og provstesyn

julehjælpen

der skal være en
repræsentant mere i
udvalget.

Vi tilslutter os at Mona
Vestergaard bliver
repræsentant.

Forslag at Mona Vestergård
spørges om hun vil.
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Solnedgangs gudstjenester i
sommer

er det planlagt?

4. juli: Odby
11. juli: Søndbjerg
18. juli:Odby
25. juli: Søndbjerg
1. august: Odby
8. august: Søndbjerg

Strikke café’’en

ønsker plads til opbevaring

8. maj kl. 18.00 oprydningsdag

kan der bevilliges et beløb til
indkøb af garn til
velgørenhedsstrik og til dåbsklude

Ja, der bevilges 2500 kr.

Nyt fra distriktsforeningen

nyt fra formanden

der er aftalt kalkning af kirken i
Søndbjerg før konf.
skal vi have en lysglobe til
kirkerne, hvor gæster kan købe et
lys, som tændes for at mindes
pårørende

Sognemødet d. 22/4
se tilsendte dagsorden
visions arbejdet
evt.

hvordan kommer vi videre

