MENIGHEDSRÅDSMØDE I SØNDBJERG/ODBY MENIGHEDSRÅD i konfirmandstuen D. 30.10.19 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) Lars Sandfeldt (LS)
Medarbejderrepræsentant: Karsten Nielsen(KN)
afbud:
uden afbud:
stedfortræder:
Dagsorden

Emne

Godkendelse af
dagsorden
Evaluering af afholdte
aktiviteter

Referat

Godkendt
Sognemødet

Spaghetti gudstjeneste
d. 3 oktober.

Ros for den personlige omdeling. Der var
mange der satte pris på det.
Ca. 30 deltagere.
God debat der var både for og imod.
Opbakning til at der fortsat er 2 menighedsråd.
God tilslutning. Deltager også udenlandske
familier.

Kommende aktiviteter

Syng julen ind

Aftalt at det bliver d. 4-dec kl. 19.30 i Søndbjerg
kirke. Der holdes en kort andagt i kirken og derefter i
konfirmand stuen. Chr. Birkebæk spiller.
Der laves kaffe, The, klejner og mandariner.

Nyt fra præsterne

Allehelgen gudstjeneste
3-11.

Der laves mulighed for at kunne tændes et lys.
Det er i Søndbjerg kirke i år. Der gives
fremover mulighed for afholde det i den kirke
der findes relevant.

Antal af tjenester i
pastoratet juledag.

Det er godkendt fra biskoppen at der er 2
gudstjenester juledag. Dvs både i
Søndersognene og Hvidbjerg afholdes der
gudstjeneste kl 10.30.

Højtalere i kirkerne.

Der efterspørges højtaler i kirkerne. Er med i
langtids budget planlægning.

nyt fra peronalet

Intet nyt.

nyt fra kontaktperson

Intet nyt.

nyt fra kasseren

Der skal laves adgangs koder til ny regnskabs
fører. GE og BT.

nyt fra formanden

Match møde D 1/11

Der er kun plads til 3.
Adgang fra kl. 14.30
hvem kører:

Kollekter i Søndbjerg Odby sogne

højtiderne og høstgudstjenesten

Vejkirke

udlevering af
ansøgninger

D. 4/11

gennemgang af
ansøgninger

D. 6/11 kl. Biskoppen gennemgår ansøgere med os
i kirkecenteret kl 19.30

prøveprædkner

mellem 11/11-13/11

indstillingsmøde

14/11 kl 19 i Kirkecenteret

Kirkefondet Charlotte
Lydholm

skal vi forsat være med i brochuren

Vand på Odby kirkegård. Der efterspørges vand
på den gl. del af

pris 2000 kr.
Vi aftaler at det meldes fra til 2020.
(BT)

Der etablereres regnvands opsamling .
(KN)

kirkegården i Odby.

Salg af Hvidbjerg
Præstegård

MR valget 2020

Der aftales fælles annoncering i provstiet.

Rekruttering af nye MR
medlemmer

15.01 2020 ved Distriktsforeningen, hvor vi bliver
klædt på til de nye opgaver.

Orientering

Formanden og den underskriftsberettigede
har d. 06.09 2019 underskrevet salgsaftale
vedr. salg af den tidligere præstebolig i
Hvidbjerg.
Provstiudvalget har d. 26.09 2019 godkendt
salgsaftalen.

Nyt fra
distriktsforeningen

Kommende generalforsamling d. 18/2-20 i Struer.

Nyt fra menighedsplejen

Kirsten Aalund er ny koordinator i Hvidbjerg Lyngs,
Jegindø.
Der søges en koordinator til Søndresognene.

fælles møde

evt.

Indsættelse af ny
præst
d. 05.01 2020 hvis
det er muligt

Velkomstreception kl. 15 i kirkecenteret

Kollekter i Søndbjerg Odby sogne

Højtiderne og høstgudstjenesten

Belysning I
præstegården.

Hanne spørges om hun vil arbejde videre med
det.

Næste møde
Underskrift fra fremmødte medlemmer til mødet

Alle deltager og hjælper med forplejning og afvikling,
vi kan fordele opgaverne mellem os.

