Menighedsrådsmøde i Sdr. Resen – nr. 62
den 23. januar 2018 kl. 17.00
i Sdr. Resen: Først i Graverhuset – derefter på Agerbækvej 9
Følgende deltog i rådsmødet:
- Tove Pedersen
- Inga Jepsen,
- Anna Grethe Kjær,
- Lene Klausen,
- Ole Gorm Petersen
- Benny Mortensen
- Jørgen Lomholt Husted

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.
2. Præsentation af indretning og nyanskaffelser på kontoret
Nyindretningen i graverhuset blev beset - og godkendt.
3. Kirken, kirkegården. Status nu - og planer der.
Der er behov for lidt mere lys på kirken. Lågen bag kirken er blevet restaureret
med galvanisering og maling. Beplantning afsluttet, men der kan komme
enkelte genplantninger.
4. Facebooksiden: ”Sdr. Resen sogn”. Hvem, hvad, vedligehold. Regler ved off.
Benny fortsætter med vedligehold af siden.
Mødet fortsatte på Agerbækvej 9
5. Nyt fra:
- Præsterne
31/1 skal de kommende konfirmander til Viborg omkirke. Tove og Lene
deltager. Efterfølgende besøg på Skovgaard museet.
Jørgen orienterede om at Provsti bandet kan komme til Sdr. Resen kirke d.
27. maj. Der annonceres i kirkebladet.
Jørgen underviser minikonfirmander fra 6/2-18 - 3/4-18
Næste år overvejes pilgrimsvandring med konfirmander. Pilgrims centret
kontaktes.
Jørgen foreslog at konfirmander som et forsøg næste år, deltager som
undervisere af minikonfirmander.
Der blev foreslået en fælles gudstjeneste “Di Lux” som aftengudstjeneste i
uge 32 8 august.
- Kirkeværge
Tiltag blev drøftet i graverhuset. Se ovenfor.

- Kontaktperson
Tove orienterede om at Ellen var blevet ansat som organist.
Katarina skal modtage transportgodtgørelse når hun kører mellem kirkerne.
Der skal udarbejdes handleplaner for graver og medhjælper, således at de
kan hjælpes, hvis de bliver syge på arbejdet, og har behov for hjælp.
- Præstegårdsudvalg
Der er indhentet tilbud på fluegardiner til konfirmandstuen i Vroue.
- Aktivitetsudvalg
Der arrangeres udflugt til Møltrup optagelseshjem d. 14. maj. Tove
annoncerer i kirkebladet.og sørger for annoncering i Fjends bladet ca. 14
dage før udflugten.
- Formand – medarbejdermøde
Der afholdes medarbejdermøde d. 12. april kl. 18.00. Tove udarbejder en
dagsorden.
Der afholdes menighedsmøde torsdag i uge 22 eller 24. Kurt Leth forsøges
arrangeret til at underholde.
6. Økonomi (OT)
Oda havde fremsendt regnskabstal. Vi afventer en gennemgang ved næste
møde.
7. Arrangementer:
- Afholdte
Der har været gennemført en god koncert med Katarina i kirken, hvor der
mødte ca. 40 tilhørere op.
Der blev afholdt en julekoncert med Haderup-Karup Gospelkor. Kirken var
fuld.
- kommende
Udflugt til Møltrup optagelseshjem d. 14. maj.
- kirkeblad
Deadline for indsendelse af indlæg til kirkebladet er 5. februar.
- Hvornår vil vi have indsamling i kirken?
Kollekt skal annonceres i kirkebladet. Høstgudstjeneste fastholdes som
kollektdag.
8. Evt. Prøv at gå ind på ”Vestfjends Pastorat” hjemmeside. Hvordan fungerer det?
Siden er ikke nemt tilgængelig. De enkelte sogne skal kunne tilgås direkte fra
en menulinje eller ved “klik” på kirken i det øverste bånd.
9. Planlægning af det praktiske ved kyndelmisse den 4. februar.
Detaljer om “hvem-gør-hvad” blev aftalt.

