Referat
Formandens initialer: B.S.

Blad nr. 2

Gjøl menighedsråd afholder ordinær møde i Sognegården d. 7/2 2012 Kl. 19.00
Salme/sang bestemmes denne gang af: Eva Werner Hald
Fraværende:
Godkendelse af dagsorden:

Godkendt uden bemærkninger

Meddelelser:
Formanden
v/ Bente Skole

Medarbejderrepræsentant
v/ Pia Bejlegaard

Kontaktperson
v/ Kay Werner

Sognepræst
v/ Lone Krogsgaard

Ansøgning fra spejderne, der blev bevilliget
2.000 kr.
Julehilsen fra biskoppen.
Julehilsen fra Provst Farsinsen
Brud på højtaler og teleslynge anlæg, blev
repareret.
Afskedsreception ved Provst Farsinsen Lone, Anne Grethe og Bente deltog.
Personalekonsulent Lars Damsgaard er
sygemeldt, henvendelser bedes rettet til
Liselotte Rasmussen eller stiftet samt
landsforeningen, vedr. personalesager.
Nordjysk kirkedag lørdag den 10 marts i
Vesterkær Kirke.
Urnegravsteder skal efter provstesynet på
kirkegårdskortet, Pia har dog i stedet lavet
en tegning der bliver indrammet og hængt
op over kirkegårdskortet.
Jan har sagt sin stilling op til fordel for en
fuldtidsstilling, stillingsopslag bliver bragt i
PO-bladet den 1. marts med ansøgningsfrist
den 15. marts. Derudover bliver
stillingsannoncen bragt i lokalaviser samt på
hjemmesiden.
Tak for ny telefon, det er en stor lettelse
med en ny og tidssvarende mobiltelefon.
Der er blevet oprettet trådløst netværk i
sognegården. Der er blevet lavet en SKIaftale med TDC, hvilket giver store rabatter
på teleydelserne.
Babysalmesang starter i morgen ved Lisbeth
Nymark Sørensen. Derudover tager Lisbeth
børnekoret i marts måned og fører dem
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Kirkeværge
v/ Jonna Uttrup

igennem gudstjenesten palme søndag.
Der ønskes indkøbt et nyt stempel, det er et
problem at få et nyt stempel, magen til det
gamle vi har, der undersøges, om der kan
laves et lidt andet design, eller om der er et
andet firm,a der kan lave det design, vi
allerede har.
Projektoren er blevet monteret i loftet i
sognegården.
Sogneindsamling den 4. marts 2012,
interesserede kan melde sig til Jonna.

Diverse udvalg:
Aktivitetsudvalg
v/ Bente Skole

Kirkebladsudvalg
v/ Lone Krogsgård
Kirkens hjemmeside
v/ Eva Werner Hald
Kirke og kirkegårdsudvalg
v/ Kay Werner
Præstegårdsudvalg
v/ Anne Grethe Balsby
Valgudvalg
v/ Anne Grethe Balsby

Sogneaften den 14. marts kl. 19.30.
Rytmisk musikgudstjeneste den 25. marts
kl. 10.15.
Gud og pasta den 29. februar kl. 17.30.
4 salmesangsaftener, med start på Gjøl med
Lars Busk Sørensen den 29. august klokken
19.30.
Ingen meddelelser
Ingen meddelelser
Ingen meddelelser
Der skal undersøges, om der kan fyldes
noget isolering i den nordvendte gavl.
Møde på Hanherred ungdomsskole den 1.
marts vedr. Den Danske Folkekirke

Månedens emner:
1. Drøftelser af uændret priser på
sommerplanter til kirkegården ved Pia.

Der er sket meget store prisstigninger på
vedligehold af gravsteder samt gravning af
grave. Udgiften til at få plantet blomster er
stege,t efter at der er kommet centralt
styrede priser. I år bliver prisen dog den
samme for plantning af sommerblomster
som sidste år.
2. Meddelelse fra Nationalmuseet angående Restaurering af kalmalerierne bliver
restaurering af kalkmalerierne - orientering påbgyndt i uge 20, stillads sættes op i uge
ved Bente.
19.
Der afholdes møde med den projektansvarlige fra nationalmuseet, Lena Östlund
samt nogle medlemmer fra menighedsrådet
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3. Eventuelt

onsdag den 2. maj.
Diverse fonde er blevet orienteret vedr.
påbegyndelse af arbejdet.
I perioden under restaureringen er der ikke
noget knæfald, derfor vil der i den periode
være kontinuerlig altergang.
Anne Grethe Balsby har været til Provsti
kommite møde i Brovst i deres nye
sognegård.
Projekt “Omsorg for din nabo” udløber ved
udgangen af denne valgperiode.

Godkendelse af referat:
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