Planlægningsmøde og
Menighedsrådsmøde nr. 70 - for Sdr. Resen.
Afholdt i konfirmandstuen i Vroue tirsdag den 6. august kl. 19.00

Deltagere:
Tove (TP)
Inga (IJ)
Anne-Grethe (AG)
Lene (LK)
Ole (OP)

1. Underskrifter fra seneste møder og evt. tilføjelser til dagsordenen


Udført.

2. Siden sidst (formanden)


TP orienterede om at Katharina har opsagt sin stilling pr. 31/8.

3. Økonomi


Kvartalsrapport blev drøftet og fundet i orden.

4. Planlægningen af kommende arrangementer:
- Kirkegårdsvandring den 15. august kl. 15 – 17


MR møder i kirken kl. 14.00 for klargøring.



Det blev aftalt at TP bestiller kage.



AG sørger for indkøb, som tillige omfatter dele af indkøb til efterfølgende
arrangementer.



Der opsættes posters i Sjørup, Karup og Sdr. Resen.

- Konfirmandtur den 16. august



OP har bestilt kanoer.



OP tager kontakt til Jørgen Husted med henblik på yderligere planlægning,
herunder:
o

Busbestilling

o

Aktioner for Vridsted menighedsråd

o

Skrivelse til forældre

o

Tidsplan m.v.



Andre voksne ledsagere foruden Jørgen og Ole er Ryan og Hanne Præst



MR Sdr. Resen sørger for kaffe, kage, sandwich m.m. ved ankomst til Sdr.
Resen kirke.

- Høstgudstjeneste 25. august kl. 10.30 I naturparken.


TP indrykker annonce I Fjendsbladet.



OP skriver på Facebook reminder/invitation til menighedens deltagelse i
pyntning og klargøring af naturparken.



AG sørger for indkøb



IJ sørger for kaffe og the



TP henter sandwich



LK og TP sørger for tæpper

- Menighedsmøde 3. oktober kl. 19.00


TP laver et sangblad til modeling



MR mødes kl.18.30 til sidste klargøring – borde bliver dækket om
eftermiddagen samme dag.



Der forventes deltagelse af ca. 30.

- Festgudstjeneste 6. oktober (præsentation af kirken)


Planlægning af festgudstjeneste udsættes til næste møde.

4. Nyt fra udvalg
- Kontaktperson



TP oplyste at Katharina har sagt sin stilling op.



Hvem der skal overtage børnekoret vides ikke.

- Aktivitetsudvalg


Intet nyt

- Præstegårdsudvalg


Intet nyt



Intet nyt



Intet nyt

- Gravere

5. Evt.

