Nr. 68 - Menighedsrådsmøde for Sdr. Resen.
Afholdt i konfirmandstuen i Vroue tirsdag den 22. januar. kl. 19.00

Deltagere:
Tove (TP)
Inga (IJ)
Anne-Grethe (AG)
Lene (LK)
Caspar (CT)
Benny (BM)
Oda (OT)
Ole (OP)

Afbud:
Jørgen

Godkendelse af dagsordenen fra 67. møde.
Dagsorden:


Godkendt

1. Nyt fra Præsterne.


På nær 1 er alle navne på konfirmander oplyst til præsterne.



Anmodning om at Sdr. Resen MR hjælper ved konfirmand udflugt til Viborg
Domkirke 7. februar. Afgang fra Vestfjendshallen kl. 08.00, retur til Vridsted kl. ca.
13.30

2. Status med renovering af altertavle.


Bevaringscenter Nord blev valgt til at renovere altertavle og malerier.

3. Økonomi


Kvartalsregnskab fremlagt og godkendt.

4. Gennemgang - og evt. ændring af kirkegårdsvedtægt.


Kirkegårdsvedtægt blev drøftet og ændringer vedtaget. TP opdaterer vedtægten.



AG og BM udarbejder et standard brev til udlevering vedbestilling af gravsteder.

5. Klokkeringning ved solopgang og -nedgang ved skiftende årstider.
- Der er et langt spring mellem kl. 16.00 og kl. 19.00.


Ringning aftales mellem kirkeværge og graver.

6. Evaluering af afholdte arrangementer.
- December arrangementer


Både markering af Lucia dag og den afholdte gospelkoncert var velbesøgte.
Arrangementerne gentages i 2019

- Nytårskur


Gentages i 2020

7. Nyt fra:
- Aktivitetsudvalg


IAB

- Kirkeværge


De 4 bokse med materialer til kirkegården ønskes ændret til 3. Der er økonomi til at
gennemføre projektet.

- Medarbejderrepræsentant (graver)


BM takkede for julegaver til medarbejdere.

- Kontaktperson


IAB

- Præstegårdsudvalg


IAB

- Formand


IAB

8. Pause
9. Planlagte arrangementer med praktiske forberedelser.


Arrangementet foredrag om Fliegerhorst Grove af Peter Skovmose Nielsen
afholdes 4. april 2019 i samarbejde med Borgerforening og forsamlingshus.
Entre 50.- kr.



Sogneudflugt til Hvidsten Kro 8. maj 2019. Afgang fra Sdr. Resen kl. 17.00. På
Hvidsten Kro er der arrangeret foredrag, kaffe og middag. Forventet retur til Sdr.
Resen kl. 22.30.

- Kyndelmisse – gudstjenesten


BM pynter kirken med lys.



Børnekoret synger 3 sange



Jakob og Thora spiller Vivaldi ca. 10 min.



Ellen spiller et klaverstykke



Der synges ”Det er hvidt derude”, ”I sne står urt og busk i skjul” og ” Sneflokke
kommer vrimlende” fra udleveret sangblad.

- Fællesspisningen
1. borddækning (TP)


Der dækkes op til 60 personer

Madplan


Mørbradbøffer m. tilbehør

indkøb


AG forestår indkøb

Fabrikation


IJ, AG, TP og OP

Plakater

9. Evt.
IAB

TP laver plakater til 03.02 og 04.04 samt sangblad til 03.02

