MENIGHEDSRÅDSMØDE I SØNDBJERG/ODBY MENIGHEDSRÅD i konfirmandstuen D. 20.08.20 kl. 16-18
Herefter valgforsamlingsmøde kl. 19.30 i konfirmandstuen

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: GT
uden afbud:
stedfortræder:
Dagsorden

Emne

Godkendelse af
dagsorden

Referat

Godkendt

Evaluering af afholdte
arrangementer

strand gudstjenesten

Fin gudstjeneste. Fint vejr.
Teknikken drillede. Det efterses. (Hqn)

kommende aktiviteter

pastorats gudstjeneste

27/9. Præsterne indkalder.

Nyt fra præsterne

Konfirmationerne 22-23 /8 afholdes efter
Corona regler.
Mini konfirmandafslutning afholdes 1/9 .
Markering af høsten 6/9 . i kirkerne.
Start af de nye konfirmander start oktober.
Church desk intro 3/9 kl. 16 fælles intro.
Præsterne indkalder.
Corona giver mange restriktioner med antallet
af gæster. Det er et dilemma når tjenester flyttes
rundt i kirkerne med kirkebetjeningen. Der
diskuteres hvorvidt det er muligt.
Pga. Corona placeres dåb fortrinsvis om
lørdagen så der bliver plads i kirkerne.
Konfirmandstuen m. køkken udstyres med et
skilt så der står hvor mange der må være i
lokalerne. Hanne anmodes om at måle op og
lave et skilt. St tager kontakt til Hanne og
brugerne af lokalerne.
TB indkøber ny telefon, den gamle er slidt op.
Pris ca. .8-1000 kr.

nyt fra personalet
nyt fra kontaktperson

Ikke nyt

nyt fra kassereren

Lydanlæg

Godkendelse af Vedtægt for
samarbejdet mellem
menighedsråd i Struer Provsti
om fælles regnskabskontor

Godkendt.

Indkøb af lydanlæg er godkendt. Sættes i gang.
Maling af skur godkendt.
Stenbroen ved præstegården er i gang.

nyt fra formanden

tilbud om foredrag

Til Søndbjerg-Odby
Menighedsråd
Kære alle,
Jeg har i Corona tiden været
voldsomt opslugt af Henrik
Pontoppidans nøgleroman
"Lykke-Per" samt
filmatiseringen af bogen. En
bog med en handling, som
har givet anledning til
indlevende analyse.
Læsningen blev til en
oplevelse, som har
afstedkommet grundige
personlige refleksioner og
skabt modet til at formidle
romanens handling og
personskildring til et
publikum.
Jeg kunne derfor have lyst
til at holde et foredrag om
romanen med afsæt i det
problematiske gudsforhold,
som Lykke-Per har
undervejs - hvor både tro,
håb og kærlighed opleves i
op- og nedture.
Ifald menighedsrådet
ønsker at benytte mit tilbud
(se venligst vedhæftede),
forestiller jeg mig en aften
engang i det sene efterår.
Jeg ville være taknemmelig,
hvis rådet vil overveje min
idé.
Mine bedste hilsener Christen

Vi tager imod tilbuddet. Christen skal finde til
dato. Gerne januar.

Nyt fra
distriktsforeningen
Nyt fra menighedsplejen

Online gudstjeneste.

Forsøget med online gudstjeneste rammer en
anden gruppe kirkegængere. Der forespørges om
der kan forsøges med en ny periode på 3 mdr. Det
vil indebære at der i pastoratet er gudstjenester i 2
kirker hver søndag. Kirkebetjeningen deltager i
online gudstjenesterne.

evt.
Næste møde

