MENIGHEDSRÅDSMØDE I SØNDBJERG/ODBY MENIGHEDSRÅD i konfirmandstuen Søndbjerg præstegård
D. 13.12. 2018
kl. 19

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:(BT)(KN)
stedfortræder:
Dagsorden

Noter

godkendelse af dagsorden

referat

Godkendt

siden sidst
Tidligere arrangementer

Kommende arr.

Jubilæum

Super god dag.

Syng julen ind

Fint arrangement der startede I
kirken.ca 30 deltagere.

Nytårs kaffe

Fortsættes som tidligere.

Juleturen

Arrangement I samarbejde med
Resen Humlum. Der kommer
ca. 60-70

Kyndelmisse gudstjenste d.
31/1-19

GE kontakter Hanbjerghus for
præcise aftaler.MK foreslår at
eleverne medvirker til
gudstjensten.

Tilbud vedr. tilslutning til kloak
ved Odby kirke.

Tilbuddet fra Thyholm maskin
station v. Rene Espesen.
accepteres.

Nyt fra præsterne

Julehjælpen uddeles 20/12.

Hvidbj. /Lyngs hjælper med
uddelingen i år.deler ud i år.

TB holder barsels orlov fra
27/2 -28/5. Vikar bliver Lars
Sandfeldt.
Blomster til ægtefæller til
afdøde.

Vi vedtager at det vil vi gøre
før jul. God tradition at
videreføre.

nyt fra kontaktperson

Ikke nyt

nyt fra kassereren

Der skal tages tilbud ind ved
større håndværkerarbejder.
Forfaldne gravsteds regninger
forhøres Niels Poulsen om.
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nyt fra samrådet

Der arbejdes på kirkehøjskole
og musik arrangementer.

nyt fra Menighedsråd foreningen

Generalforsamling d.19/2-19.

nyt fra Menighedsplejen

Ellen Pedersen er startet som
koordinator i S/O området.

nyt fra formanden

Skal vi forsat være med i
vejkirke ordningen

Udsættes til næste møde.

pris 2000 kr/år ?

Skal vi være med i den
lokale Thyholmer
arrangement brochure

Vedtaget at det vil vi gerne
være med i.

Pris?

Henvendelse fra en borger,
ang. manglende mulighed
for kontakt med en præst på
mandage.

Der er en præst til rådighed i
provstiet ved behov.
Der drøftes vedr. videre
omstilling til provsti møde.

Kan vi ændre på det?

Mødedatoer 2019

24/1 i SO.(S.O.)sørger for
mad.), 20/2 i Hv.20/3 SO , 25/4
HV – Sørger for mad,
15/5 SO,13/6 HV, 21/8 SO,
19/9 HV sørger for mad., 30/10
SO. , 28/11 HV
Møde holdes kl. 16 - 18

Fællesmøde dato
evt.

Underskrift fra fremmødte medlemmer til mødet

Julekort til alle medarbejdere er
lavet og sendes ud af BT.

