Onsdag den 22. august 2018 kl. 19.00 – 22.00
(Anders Didriksen læser dagens tekst og finder 2 sange)
Dagsorden:

Afbud: Kirsten Boel, Arndt Jessen Hansen,
Anders Jørgen Jensen

1. Godkend dagsorden



Godkendt med tilføjelse af punkt
4b Høstgudstjeneste

2. Modtaget hos formanden siden sidst:



Barnets Blå hus spørger om de må låne
huset 29. dec. til Juletræ – det må de.
Marna vil være til stede.
Tak fra Anne-Marie Haslev.
Afslag fra provstiet om penge til kapellet
Budgetsamråd i Løgstør d. 30. august
De himmelske dage i 2019 i Herning
Tur til Libanon, med henblik på
Mellemøstens kirker
Datoer fra Marianne Klausen – sendes
med ud.
26. sept. deltager Mette M Madsen
fra De samvirkende Menighedspleje
d. 19. sept. er der koordineringsmøde
angående byjubilæet.
Provstiet har godkendt
organistsamarbejdet med Gislum-VognsildHaubro
Provstiet har godkendt at vi ansætter en ½
kirke-og kulturmedarbejder.












3. Spørgsmål til udsendte referater
a. Kirkegårdsudvalget 16.08.2018

4. Orientering fra præsterne
b. Høstgudstjeneste



Praktikant fra Aars skole to formiddage om
ugen – det går godt



Lone er startet op med minikonfirmander
for specialklasser.
International fællesspisning er blevet godt
modtaget.
Ole starter konfirmandundervisning med
en gudstjeneste d. 30. sept.
Der inviteres til en bid brød efter
høstgudstjenesten d. 23. sept. og den
årlige orientering gives der.







Anders laver liste over, hvad der skal
foregå og hvem der skal sige noget.




Anne Marie går i gang med MUS samtaler.
Fyraftensmøde d. 20. sep. om psykisk
arbejdsmiljø
kl. 13 personale
kl. 17.15 menighedsråd



Afslutning på ”ferieturen til Jesperhus” d.
16. sept. med bål ved FDF huset.

6. Ansøgning fra Tirsdags café



Tirsdagscafeen søger om bus til Viborg til
udflugt – vi giver det som en
engangsbevilling.

7. Kvartalsrapport 2. kvartal 2018



Gennemgået

8. Jubilæum 2022



Udskydes til næste møde

9. Punkter til kommende dagsorden



Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp
Mette M. Madsen kommer til næste møde.

10. Juleaften



Juleaften arrangeres i Kirkecentret.
Asta og Erik -Birgit og Anders deltager.

11. Evt.



Frivillige – skal vi sætte en annonce i
avisen?

5. Orientering fra kontaktpersonen

Kommende møder: 26.9., 24.10., og
28.11.2018.

