MENIGHEDSRÅDSMØDE I SØNDBJERG/ODBY MENIGHEDSRÅD i præstegården kl. 16 d. 20.03.19
Der er fællesspisning kl. 18
Søndbjerg/Odby menighedsråd: Holger Quist Nielsen(HQN) Grethe Ebdrup(GE) Sigrid Tarp(ST) Vibeke
Thybo Espesen(VT) Bente Thing (BT)
Præster: Morten K Nielsen(MKN) Lars Sandfeldt (LS)
Medarbejderrepræsentant: Karsten Nielsen(KN)
Afbud:
Stedfortræder:
Dagsorden
Godkendelse af dagsorden

Noter

Referat
Godkendt

Siden sidst

Kirkegårds vedtægter

§16 stk 7 . Ved nedlæggelse af Denne ordlyd vedtages.
et gravsted hensættes
NP sender til godkendelse i
gravstenen i en mindelund. Der provstiet.
kan på kirkegårdene oprettes
flere mindre mindelunde,hvis
behovet opstår.Menighedsrådet
kan i samråd med graveren
beslutte, hvad der videre skal
ske med gravstenen af hensyn
til pladsen i området.
1. Lars startet som vikar for Thomas
Lars Sandfeld er startet som vikar for
Thomas og har allerede været med til
konfirmandundervisning, haft
bisættelse mm.
2. Dåbsjubilæer
Der bliver dåbsjubilæum for 5-6-7 års
jubilarer i Søndbjerg Kirke Maria
Bebudelsesdag d. 7. april kl. 10.30.
Måske MR vil overveje en form for
børnevenlig kirkekaffe efter tjenesten
denne dag? Jeg har denne tjeneste.
Der bliver også jubilæum for
Hvidbjerg, Lyngs sogne
Palmesøndag, d. 14. april kl. 10.30.
Lars Sandfeld har denne tjeneste.
Invitationer er på vej ud.
3. Møde med menighedsplejen.
Jeg vil gerne hvis der kan komme
repræsentanter med fra de to MR til
et møde med menighedsplejen. Vi
mangler stadig at få et overblik over
det arbejde, som sker her og hvad der
er brug for fremadrettet. Dato er ikke
aftalt.
4. Påsken
Vi går nu hastigt frem mod påsken.
Der er lavet aftaler med skolen om
påskeoptakter fredag d. 12. april og

der aftalt en stor Langfredagskoncert
med bl.a. Lykke Appleton m.fl.
5. Minikonfirmand-forløb afsluttet
10 gange med 19 3, klasses elever er
afsluttet. Det har været en god flok og
også fin opbakning fra forældrene.
Næsten ønskeligt at vi kunne have
dem lidt flere gange, f.eks. 15 gange.
Tak til personalet for hjælp med at
komme op i tårnet, lukke af mm.
6. To gange dåb i Lyngs
En lille ting, når der vi har
gudstjeneste i Lyngs på søndag, så
skal der være to dåb. Hver
dåbsfamilie kommer med ca. 50
gæster. Så dejligt at mærke at de unge
familier vælger dåben til.

Nyt fra præsterne

Solnedgangs gudstjenester.

Konceptet drøftes og det vedtages
bibeholdt i 2019 da disse
gudstjenester er planlagt.

Kommende arrangementer

24. april i Thyholm kirkecenter
Fornyelse i kirken - også hos
os?

De to menighedsråd laver
kaffe og byder velkommen.
BT, HQ,GE, evt. VT og ST

Ansøgning om reduktion af
højmesser til Biskoppen

På fællesmødet taler vi om emnet.
Marianne Brogård laver et forslag
til ansøgningen som vi skal være
enige om at sende

Nyt fra kontaktperson
Nyt fra kassereren

Intet nyt
Godkendelse af regnskab.
Gennemgang v/ GE & BT

Nyt fra medarbejdere

Nyt fra Holger

Intet nyt
Distriktsforening

Afventer næste møde d. 21/3.

Samrådet

Der arbejdes med program for
udflugten til himmelske dage d.
30/5.

Nyt fra menighedsplejen v/Sigrid
Nyt fra formanden

Søndbjerg-Odby Sognes
Menighedsråd, CVR-nr.
18768917, Regnskab 2018,
Afleveret d. 19-03-2019 20:38
Regnskabet godkendes på
menighedsråds mødet.

Intet nyt
Tilbud fra Kalk Jarlen og
Jysk lift ang. kalkning af
begge kirker.

Der ønskes samarbejde med
Jysk lift.BT kontakter.

evt.

