MENIGHEDSRÅDSMØDE I SØNDBJERG/ODBY MENIGHEDSRÅD i præstegården kl. 16 d. 24.01.19
Der er fællesspisning kl. 18

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

Godkendelse af dagsorden
Siden sidst

referat

Godkendt
Konfirmandlejr

Rigtig god konfirmand lejr på
Rydhave efterskole med 70
konfirmander. Afholdt sammen
med Humlum Resen.
Lavede ikoner som ophænges en
del af i Odby.

Syng julen ind

I år startedes i kirken og herefter i
konfirmand stuen.
Ca. 35 deltagere. Godt
arrangement.

Nyt fra præsterne

Der anbefales at se en
udstilling der er i Struer kirke
de næste uger af Esbjerg
evangeliet.

Kommende arrangementer

Kyndelmisse Odby kirke
Spisning på Handbjerghus
efterskole

Der laves mad til 160 pers. –
dvs incl. 60 elever.
Bordopsætning: Evt 29/1-19
afventer svar.
Borddækning:
Oprydning:

Nyt fra kontaktperson

Fastelavns gudstj.

Der aftales holdt d. 3/3 i
præstegården.
HQN sørger for tønder , servering
mm.
BT køber ind.

Ønsker til kursus fra Hanne

3 ugers kursus i Plante, Økologi og
Miljø . Kurset bevilges. VEU
kursus.

Karsten :

Karsten er i gang med anlægs
gartner udd. Som fortsætter.

Nyt fra kassséren

Nyt fra Holger

Godkendelse af regnskab 2017. Godkendelse af regnskab til
Provstiudvalget har d.
dagsorden.
09.11.2018 godkendt regnskab
2017 for Søndbjerg-Odby,
menighedsråds kasse. Søndre
Sogns Menighedsråd, cvr-nr
18768917. Regnskab 2017,
afleveret d. 14.9.2018
Der ønskes en bimåler opsat i
Søndbjerg.

Der anmodes om tilbud.

Distriktsforening

Møde I distriksforen. afholdt i
kirkecentret. General forsaml. 19
febr. I Mejdal.

Samrådet

Der er jazz og salmer i Sø.bj. kirke
d. 27/1
Foredrags række om fornyelse i
kirken.
Der laves pastorat udflugt til
Himmelske dage i Herning. Der
laves et program.
Der arbejdes på at få kirkelige
teaterforestillinger på programmet.

Kort til fødselsdagshilsner

Holger Quist har tegnet et
lykønskningskort som pastoratet
bruger ved runde fødselsdage

Forslag til fremtidige ændringer
V/MR møder

Praktisk planlægning aftales fra
15.30 - 16 uden præster

Aftalt at det forsøges.

Nyt fra præsterne bliver et fælles
punkt for alle
Tyveri af bogstaver fra gravsten

Politi anmeldt men afvist af politiet.

Gratis gravsteder.

Der er gratis gravsteder i Struer
provsti for medlemmer af
folkekirken.

6. februar reception for den nye
provst. Struer Energicenter

Hvem deltager GE ,BT og NP
deltager.NP tilmelder.
NP laver artikel til kirkebladet.

Nyt fra formanden

Kirkegårdskonference.

N P og Hanne deltager.

Evt:

Udendørs belysningen foran
præstegården er defekt.

Lamperne medtænkes i
budgetteringen til udendørs
belysningen foran kirken.

