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Salme/sang bestemmes denne gang af: Jonna Uttrup
Fraværende: Jørn Rytter, Pia Bejlegaard
Godkendelse af dagsorden:

Dagsorden godkendt

Meddelelser:
Formanden
v/ Bente Skole

Orientering vedr. badeværelse
Hilsen fra KFUM´s sociale arbejde med tak
for kollekten.
Generalforsamling ved distriktsforeningen
den 13. marts 2013

Medarbejderrepræsentant
v/ Pia Bejlegaard

Fraværende

Kontaktperson
v/ Niels Eske Nyhus

Ingen meddelelser

Sognepræst
v/ Lone Krogsgaard

Kirkeværge
v/ Jonna Uttrup

Brian Daugaard har taget et 360 graders
billede af kirken og kirkegården. Dette vil
blive lagt ind på kirkens hjemmeside
www.gjoelkirke.dk.
Præste provsti møde: Vigtigt at alle
menighedsrådsmedlemmer får set på Den
Digitale Arbejdsplads (IT-skrivebordet), det
er her, alle informationer bliver sendt ud.
Vigtigt at menighedsråd får talt om Tro og
Liv, så det ikke kun er økonomi, der bliver
talt om på menighedsrådsmøderne.
Kyndelmisse i søndags og Fastelavn på
søndag.
Konfirmanderne kommer hele dagen i
morgen.
Sogneindsamling for Folkekirkens
Nødhjælp den 10 marts.

Diverse udvalg:
Aktivitetsudvalg
v/ Bente Skole
Kirkebladsudvalg
v/ Lone Krogsgård

Sogneaften på torsdag med Mogens Uttrup
og Tonny Andersen
Det nye kirkeblad udkommer snart,
Folkekirken har fået et nyt logo, er det noget
vi vil bruge her i vores sogn? Det vil vi
gerne, blandt andet på kirkebladet.

Kirkens hjemmeside

Ingen meddelelser

Kirke og kirkegårdsudvalg
v/ Kay Werner

Kirkegårdsvedtægterne er udsat, da graverne
gerne vil holde et møde, inden de nye
vedtægter udformes.

Præstegårdsudvalg
v/ Jørn Rytter

Bente Skole: Orientering vedr. badeværelse
i præstegården.

Månedens emner:
1. Skal Gjøl kirke på Facebook? Se bilag.

Ja, det vil være en god idé, og vi siger ja tak
til, at Eva Werner Hald vedligeholder vores
Facebook profil.

2. Orientering vedrørende opsætning af
solcellepaneler på mat. nr. 61h, Gjøl by
Gjøl. Kirkestien 7, Gjøl. Se bilag.

Orientering taget til efterretning.

3. Eventuelt.

Godkendelse af dagsorden:

Generalforsamling ved distriktsforeningen
den 13. marts 2013, her vil der være
opstillingsmøde til Landsforeningen af
menighedsråds bestyrelse.

