Referat fra Menighedsmøde i Søndermark Sogn lørdag den 25. august kl. 15
Velkomst ved formand SAM
Valg af ordstyrer: Jakob Hoffmann
Valg af referent: Jan Carstens
Kirkeliv ved formanden: Tak til alle frivillige for deres uvurderlige indsats. Det er ikke muligt at være en
levende kirke, uden at der er frivillige til at løse mange opgaver. Kirken har også trofaste og engagerede
medarbejdere. Kordegnen havde 10 års jubilæum sidste år og organisten har det senere i år. Formanden
gav et indblik i de mange forskellige aktiviteter i kirken. Der har været flere indbrud, hvilket er ærgerligt, og
altid koster penge, som vil være bedre anvendt til kirkeligt arbejde. Opfordring til at deltage i 24 timersløbet med folkekirken i Viborg Domprovsti. Der er plads til alle, både løbere og gående og hjælpere i
forplejningsteltet. Ved Majsamtalen med provstiudvalget, er der indgivet et ønske om gennemgribende
restaurering af præsteboligen. Råd og medarbejdere har afholdt en workshop om visioner og
arbejdsformer i de kommende år. Præsteparret Birgitte Thun og Flemming Stentoft har arrangeret en
Sognerejse til Wittenberg og omegn, primært med deltagere her fra sognet. Der har lydt meget rosende
ord om turen. Så mange tak for initiativet. Tidligere kirketjenerpraktikant Birgitte Sloth Mikkelsen fortalte
om oplevelsen af, at blive hjulpet på vej videre i livet og arbejdslivet. En stor tak til Carsten for at have
påtaget sig denne opgave. I dag er Birgitte bedemand på fuld tid. Filmen om Kirkelivet, som blev lavet til
majsamtalen blev forevist og der blev kvitteret med applaus.
Kirkens økonomi ved kasserer Mette Sunesen: Der er ca 15.000 personer igennem kirken hvert år.
Regnskab og budget for årene 2016-2019 blev i hovedtal gennemgået. Ingen spørgsmål og kommentarer.
Kirkens bygninger ved kirkeværge Tina Kvist Martinsen: Gennemgang af de bygningsmæssige mangler,
skader og reparationer, så menigheden er orienteret om de mange udfordringer.
Debat Vores kirke 2019-20?? ved Jakob Hoffmann: Bordene blev inddelt i grupper, som blev opfordret til
at give ris og ros og gode ideer. Menighedsrådet tager det med videre til menighedsrådets visionsarbejde.
Mødet slut kl 16.10

