MENIGHEDSRÅDSMØDE I SØNDBJERG/ODBY MENIGHEDSRÅD i konfirmandstuen D. 15.05.19 kl. 16-18
Herefter fællesspisning og møde med Hvidbjerg - Lyngs og Jegind 18 - 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: TB, MKN, ST
uden afbud:
stedfortræder: ingen
Dagsorden

Emne

Godkendelse af
dagsorden

kommende aktiviteter

godkendt

strand gudstjenesten d.
4/8 kl. 19

Sønder Sognenes Borgerforeningen spørges om
hjælp (HQN) lyd
Forplejning : Eskimo eller andet (AVT) der
laves kaffe (ST,GE,AVT,BT)
I tilfælde af regn og rusk er vi i kirken

Gaver til solnedgangs
optrædende

Gavekort til spar
GE og BT taler med CB om antal af optrædende
Og ud fra det aftales beløbsstørrelse

Himmelske dage

Fælles udvalget står for at uddelegere opgaver
Marianna er teknisk rejsearrangør

er der nogen opgaver?

Provstigudstj i Hjerm
kalkgrav d. 10/6

nyt fra peronalet
nyt fra kontaktperson

Referat

Der kommer nærmere i kirkebladet

Intet nyt
Forslag til
opmærksomhed ved div.
Festligheder for
personale og

Tages med til budget mødet i uge 21
Ønskes taget fra diakoni
Bearbejdes på næste møde i juni

menighedsråds
medlemmer
nyt fra kassereren,

Konsulent

Der er en konsulent der overtager indtil ny
medarbejder bliver ansat.
Konsulenten er Knud Ole Henriksen

Stander til
Graverne har begge haft mulighed for at vælge,
turistinformations
hvilken stander de ønsker og der afventes svar
materialerne I kirkerne så der kan indkøbes.
nyt fra formanden

kirkesyn

Tirsdag d. 21/5 kl.9 – 10 i Odby og herefter
Søndbjerg.
Afslut med kaffe og tilsyns rapport i konf.
stuen
NP henter rundstk. og tilbehør

informations video

skal vi have lavet informations video til
bunkerne i Oddesund omkring vores kirker
og deres historiske seværdigheder.
Odby: Den hellige kilde og lampen i kirken
Søndbjerg: runerne i muren og evt. mere?
(GE) tager kontakt til Ole Bjørn omkring muligheder,
samt høre om han kan komme d. 13/6 til fælles
orientering.
Vi spørger HV,LY og Jegindø i aften om de vil være
med så vi får lavet noget fælles for pastoratet.

Nyt fra
distriktsforeningen

(mail kopieres ind)

Nyt fra menighedsplejen

Intet nyt

Nyt fra præsterne

Nyhedsbrev

Blev læst op, vedhæftes

Barsel slut

Lars Sandfeld afslutter officielt sin barselvikar d.
28/5. Tak til Lars for vikar opgaven.
Thomas Buelund vender herefter tilbage

evt.
Næste møde

13/6 i kirkecenteret kl. 16. Provsten deltager på
det næste møde

Underskrift fra fremmødte medlemmer til mødet

