MENIGHEDSRÅDSMØDE I SØNDBJERG/ODBY MENIGHEDSRÅD i kirkecenteret kl. 16 d. 25.04.19
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: Lars Sandfeld(LS) Morten K Nielsen(MKN)
Medarbejderrepræsentant: Karsten Nielsen(KN)
afbud: VT
stedfortræder:
Dagsorden

Noter

referat

godkendelse af dagsorden

Godkendt

siden sidst

Der har været sammenfald af
arrangementer I Søndbjerg og
Odby. Vi skal være
opmærksomme på at undgå
sammenfald.
Skærstordags spisning en god
aften med 32 deltagere.

nyt fra præsterne

se nederst på siden hvad
præsterne har
Solnedgangs gudstjenester

2019 er i uændret form.

Dåbsjubilæum i Søndbjerg-Odby

Der foreslås at der er dåbsjubilæum
hvert 2 år.

Ingen strandgudstjenste i 2019

Strandgudstjeneste i 2019 d. 4- 8 kl.
19.00 på Søndbjerg strand.

Stativ til turist reklamer

Der godkendes at der opsættes
holder til brochurer i begge
kirker. Må kun indeholde
lokale turist fremmende
brochurer. Graverne holder
standerne a jour.
GE bestiller stativerne.

Ide fra borger, om vi kunne have
en sådan i kirkernes våbenhuse til
lokale turist emner.

kommende arrangementer

Udflugt til himmelske dage på
heden d. 30/5. Spændende
arrangement.

nyt fra kontaktperson
nyt fra kasserer

Orientering.

nyt fra medarbejdere

Intet nyt
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nyt fra Holger

distriktsforening
samrådet

nyt fra /Sigrid

menighedsplejen
Påsken
Påskens tjenester er nu overstået.
Det har været en god påske, men fin
deltagelse til gudstjenesterne selvom
det gode vejr også har haft en vis
indflydelse på kirkegangen.
Vi startede ud med
spaghettigudstjeneste i Jegindø
Kirke, hvor Lars gennemgik påsken
med børnene og sluttede 2. påskedag
med tjeneste i Hvidbjerg Kirke kl. 14,
hvor Morten holdt en prædiken på
guævet delt i tre dele over Emmausberetningen.
Konfirmationstid
Snart er det konfirmationstid. Vi har
afholdt sidste møde med
konfirmandforældre og har sidste
ordinære gang med konfirmanderne
torsdag.
De er klar til at blive konfirmeret og de
glæder sig.
Blå Mandag
Vi har lavet aftaler med skolen og
Venø Busser om Blå Mandag i Århus
med strøgtur og tur til Tivoli Friheden
som sædvanligt.

opmærksomhed til personale

skal vi have en politik omkring
opmærksomhed til personalets
runde fødselsdage, konfirmation,
eller andre begivenheder

Det vedtages, at der skal laves
en personale politik vedr. dette.
Kontaktpersonen udarbejder
forslag. Godkendes ved næste
møde.

vagt ved konfirmation

vi skal have nogen i våbenhuset
ved Odby kirke til konfirmationen

nyt fra formanden

kirkegårdsvedtægterne er
godkendt

evt.

BT og ST er vagt i våbenhuset

