Nr. 65 – Referat af Menighedsrådsmøde for Sdr. Resen.
Den 26. juli 2018

Deltagere:
Tove (TP)
Anne Grethe (AG)
Inga (IJ)
Birgit (B)
Lene (LK)
Caspar (CT)
Ole (OP)

Dagsorden:
1. Godkendelse og evt. tilføjelse af dagsorden.

Dagsordenen blev i pkt. 8 tilføjet Aktivitetsudvalg.
2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.

Referatet fra sidste møde blev godkendt og underskrevet.
3. Siden sidst
. Forslag om, at der altid bliver taget prof. gruppebilleder af konfirmander.
4. Økonomi med underskrifter på foreløbigt budget.

Det foreløbige budget blev underskrevet.
5. Status på renovering af inventar i kirken.

TP orienterede om renovering af altertavle, prædikestol og maleri. Der er
givet et fornuftigt tilbud fra en konservator, men vi indhenter et kontrolbud.
Renovering godkendt.
6. Fordeling af opgaver ved nedenstående arrangementer.
- 29.07 gudstjeneste med kirkekaffe?
- IJ, TP og LK laver kaffe.
- 14.08 kirkegårds-vandring
- TP skriver annonce til Fjendsbladet. AG og TP laver kaffe, IJ the-vand. AG køber
bagerbrød.
- 02.09 høstgudstjeneste
- “Herren og fruen” leverer musikalsk ledsagelse til gudstjenesten.
- Afgrøder fra årets høst kan medbringes til udsmykning.
- AG køber sandwich og vand.
- Kaffe / the medbringes af TP og LK.
- Der vil blive indsamlet høstoffer til fordel for Sjørup plejehjem.
- 04.10 Koncert med klassisk guitarist Jakob Bangsø. Se kommende arrangementer!

- 23.10 menighedsmøde (klares ved næste møde)
- Det blev dog aftalt at OP annoncerer i Fjendsbladet, og at Kurt kom forbi medtages
som en selvstændig del af menighedsmødet, hvorfor dette medtages i årshjul som
aktivitet.
- 13.12 Lucia-gudstjeneste (klares ved næste møde)
- Det blev aftalt at TP og måske Inge Jul bager Luciabrød.
- 19.12 Gospel-koncert (klares ved næste møde)
- OP står for arrangementet.
7. Kommende arrangementer.
- 4.10 Koncert med Jakob Bangsø. Evt fællesarrangement for pastoratet.
- Fællesarrangement med Borgerforening og Forsamlingshus. Pizza fra kl.
17.30 Koncert kl. 19.00. OP sørger for pizza.
8. Nyt fra:
- Præster
- Konfirmationsforberedelse starter 28/9 hele dagen. Tilbud fra Sdr. Resen.
- OP arrangerer kanotur med CT.
Mad og drikke til turen og efter: TP m.fl. - Afsluttes med gudstjeneste / andagt og
orienteringsmøde med forældre fra kl. 16.00
- CT søger orlov hele november for at skrive en bog. Forventes væk i 7 uger inkl.
ferie.
- Kirkeværge
- Der bruges meget vand på kirkegården :)
- Fuger ved vinduer falder ud. Benny kontaktet m.h.p. at bestille murer.
- Medarbejder-repræsentant
- Der bruges rigtigt meget vand :)
- Kontaktperson
- Intet nyt.
- Aktivitetsudvalg
- Havefestudvalg har været sammenkaldt. Ulrik Wilbæk forsøgt indhentet som taler
men forgæves. Yderligere herom til aktivitetsudvalgsmødet 7.08
9. Evt.
- Intet nyt.

