MENIGHEDSRÅDSMØDE I SØNDBJERG/ODBY MENIGHEDSRÅD i Kirkecenteret D. 20.02.19 kl. 16

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

Noter

godkendelse af dagsorden
siden sidst

referat

Godkendt
kyndelmisse hvordan var
faciliteterne

Stemningsfuld gudstjeneste.
Knap 100 deltagere plus
skolens elever.
Evaluerings møde med skolen
arrangeres.
Kolde men inspirerende lokaler
med mange muligheder., dejlig
med plads, god mad og dejligt
at børnene kunne lege i hallen.
Forslag: Der indkøbes lettere
borde i samarbejde med borger
foreningen.

Kommende arrangementer

fastelavn, er der styr på det hele?

Ellen bager 60
fastelavnsboller
Grethe og Chr. Erik samt Lejf og
Vibeke og Holger hjælpes ad med
det praktiske.

Nyt fra præsterne

Nyt fra kontaktperson

Er der ønsker der skal med til
budgetsamtalen?

Lysglobe Odby kirke

Pga. vi er vejkirke.

KN sætter lysgloben op i
våbenhuset.
Lys og tændstikker er gratis
indtil videre.

Årshjul for Søndbjerg-Odby kirker

Vi skal have det lavet

Årshjul for aktiviteter er lavet.
Der sendes kopi rundt til alle af
ST

BT har en del materiale

Nyt fra medarbejderne
Skal vi genetablere de sprungne
vandrør på kirkegården?

dækker forsikringen Karsten
spørger

Selvrisiko på 15.000kr.
Menighedsrådet beslutter at
sløjfe defekt vandhane/vandrør
I det gamle graverhus. KN
bruger ikke denne
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vandforsyning.
Distriktsforeningen

generalforsamling

Karen Klint, formanden for
folketingets kirkeudvalg holdt
et spændende foredrag.
Hele bestyrelsen blev genvalgt
til foreningen.

Ting der skal med til
budgetsamtalen i maj

Borde, belysning, 2 nye borde
til konf.stuen og 8 stole.

Årets menighedsmøde

Efter høstgudstjeneste.

Samrådet
nyt fra formanden

hvornår og hvordan

Menighedsplejen
Visions arbejdet

evt.

Årsmøde afholdes d. 9/4 kl. 19
i Struer menighedshus.
Hvad vil vi med vores
kirkearbejde fremover:
Solnedgangsgudstjenester
Fastelavn
Påskebepisning.
Strandgudstjeneste
Musikalsk tankerum.
Syng julen ind.

Solnedgangs gudstjenester
ændres til Solnedgangs
koncerter.

Hvordan kan vi involvere
frivillige i det kirkelige
arbejde?

