MENIGHEDSRÅDSMØDE I SØNDBJERG/ODBY MENIGHEDSRÅD i Kirkecenteret D. 19.02.2020 kl. 16

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) Liv Marit tjelle Holm(LMTH)
Medarbejderrepræsentant: Karsten Nielsen(KN)
afbud: Sigrid Tarp
stedfortræder:
Dagsorden

Noter

godkendelse af dagsorden

Dagsorden er godkendt

siden sidst

1) Ordination
2) Kyndelmisse 30/1
3) Indsættelse
4) Strikkecafé – foredrag med
vedleder af krisecentret i
Holstebro, Karin Houmann
5) Kirkehøjskole – Jesus i kunsten
v. Søren Nielsen.

1) Meget festlig – mange lokale
kom til Viborg og var med til at
fejre Liv Marits ordination. Det er
en fantastisk ide med fællesbus –
og kun noget vi fremover kan
tilslutte. Det er stort at få lov til at
være med til.
2) En ganske fin og højtidelig
aften – herligt med børnekorene.
Men antal kirkegængere var noget
mindre end de sidste par år. Det
kan skyldes flere fx ændret dato.
Vi overvejer at gentænke
konceptet til næste år.
3) En varm velkomst – som alle
var glade for. Stor opbakning til
alle tre gudstjenester – og ikke
mindst til den efterfølgende
reception.
4) 27 mennesker til en fantastisk
aften. Det var en meget
inspirerende aften. Strikkelysten
bredte sig som en steppebrand.
5) Et glimrende foredrag.
Inddragende og dialogisk. Folk
engagerede sig. Kunstens liv i
kirken som en åndelig
sindstilstand.

kommende aktiviteter

1) Fastelavn
2) Kirkehøjskole
3) Medarbejdertur

1) Der er styr på tøndeslagning,
boller og kakao.
2) 27. Februar - Caspar Koch.
Markusgenfortælling i
kirkecentret.
3) God opbakning – vi glæder os
til at komme afsted sammen.

nyt fra medarbejdere

1) Brug af e-boks

1) Der ønskes at gå over til eboks ifbm. regninger og
kontingenter. MR tilslutter sig
forespørgslen.

2) Sikring af gravminder

nyt fra præsterne

Det ny samarbejde

referat

2) Odby går med ind i en
fællesordning for Struer
Provsti. Gravminderne i
Søndbjerg er sikret.

Liv Marit og Thomas glæder
sig over de nye
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samarbejdsmuligheder.
Menighedsrådsvalget 2020
/ valgbestyrelsens oplæg

§ 5 a. Menighedsrådet afholder et Der afholdes et valgmøde tirsdag
offentligt orienteringsmøde den
d. 12. maj kl. 19.30 i
anden tirsdag i maj i valgåret.
konfirmandstuen i Søndbjerg.
Orienteringsmødet afholdes
sammen med menighedsmødet,
der afholdes i medfør af § 41 i lov
om menighedsråd.
Valgforsamling er den 15. sept.
Vil du med til dette info møde om
valg. Det er arrangementer af
distriktsforeningen som optakt
dertil. Det er den 2. april.

Valgforsamlingen er også kl.
19.30, d. 15. september i
konfirmandstuen i Søndbjerg
Præstegård.

Nyt fra kasseren

Vinduespudsning

Der er blevet fundet en god
løsning på, afregning af
vinduespudseren.

Nyt fra distriktsforeningen

Kirsten Aalund er blevet meldt ind
i distriktsforeningen som ny
repræsentant fra Thyholm
Pastorat.

Nyt fra formanden

Dørklokke til præstegården

Thomas og Mette bestiller et par
dørklokker og E. Jacobsen
opsætter dem.

belysning ved præstegården og
indgang fra parkering

Et af tilbuddene skal tilbage til
udbyder før vi kan tage en endelig
beslutning.

Nyt fra Menighedsplejen

ST -

Nyt fra fællesudvalget

Påskegospel mandag d. 6. april.

Evt.

Underskrift fra fremmødte medlemmer til mødet

Om det bliver i Odby eller
Søndbjerg er endnu ikke afgjort.

