Referat
Formandens initialer: B.S.

Blad nr. 5

Gjøl menighedsråd afholder ordinær møde i Sognegården d. 5/4 2011 Kl. 19.00
Salme/sang bestemmes denne gang af: Pia Bejlegaard
Fraværende: Eva Werner Hald
Godkendelse af dagsorden:

Anmoder om tillægsdagsorden:
Pkt. 1 Pia fortæller om den sang hun har
valgt.
Dagsorden godkendt

Meddelelser:
Formanden
v/ Bente Skole

Medarbejderrepræsentant
v/ Pia Bejlegaard

Kontaktperson
v/ Kay Werner
Sognepræst
v/ Lone Krogsgaard

Besøg af Arkitekt fra Aarhus vedr.
restaurering af kirken.
Anne Grethe og Bente til møde i
distriktsforeningen, hvor der blev stemt om
personalekonsulent. Bl.a. skal Jammerbugt
provsti være med til at betale til
konsulenten. Konsulenten starter i 2012
Provstesyn onsdag den 26. april.
Budgetsamråd tirsdag den 12. april kl.
19.00, Gunnar Østergaard deltager, Eva
Werner Hald bliver spurgt, om hun kan
deltage.
Stedmoderblomster er plantet på
kirkegården.
Kalkning af kirken bestilles til samme pris
som sidste år
Ingen meddelelser
Konfirmander med på tur til Viborg, de var
på “løb” i kirken, hvor de fik set hele kirken.
Løbet havde temaet ensomhed og
fællesskab. Derefter på stiftsmuseet hvor de
hørte om reformationen.
Palmesøndag med bibeluddeling til børn fra
2005. Der skal bruges et stort lærred, hvilket
er et problem, da det, vi har, er for lille.
Påskegudstjenester.
Ønsker meget “elektronik” blandt andet en
bærbar PC samt trådløst netværk i
sognegården.

Kirkeværge
v/ Jonna Uttrup

Forespørgsel fra Troels Teglgaard: han
ønsker at starte en ny omgang Bibelmaraton.
Der er fuld opbakning fra menghedsrådet.
Sogneindsamling: der blev indsamlet kr.
7.766,- af 8 indsamlere.
Udflugt den 13. april til Utzon Centeret, der
er foreløbig 19 tilmeldte.
Sigurd Barret 1070 billetter solgt i Aabybro
og ca. 300 i Fjeritslev. God koncert.

Diverse udvalg:
Aktivitetsudvalg
v/ Bente Skole

Interkulturel konsulent Mogens Mogensen:
Det at være kirke i en sekualiseret tid med
nye religioner (foredrag den 14. marts 2012)

Kirkebladsudvalg
v/ Lone Krogsgård

Deadline den 26. april.
Ny med i udvalget: Ellen Houlbjerg.

Kirkens hjemmeside
v/ Eva Werner Hald

Fraværende

Kirke og kirkegårdsudvalg
v/ Kay Werner

Ingen meddelelser

Præstegårdsudvalg
v/ Anne Grethe Balsby

Ingen meddelelser

Månedens emner:
Nr. 262 i højskolesangbogen: Den blå
1. Pia fortæller om den sang, hun har valgt anemone
Rapporten ikke fyldestgørende, idet man
2. Kvartalsrapport ved Gunnar Østergaard ikke kan se budgettet sammen med. Der
plejer at være en kolonne med forbrug i %,
Bransoft vil sørge for, at man kan se
budgettallet også. Kvartalsrapporten
gennemgået.
Anne Grethe Balsby har været til
3. Eventuelt
provstikomité-møde. Anmodning om at
måtte holde en arabisk/kristen-gudstjeneste i
Tramum konfirmandstue for de kristne, der
er på flygtningecenteret.
Hilsen fra Eva: tak for lån af sognegården.

Godkendelse af referat:

