Gudum Fabjerg fælles Menighedsråd
Referat for åbent møde torsdag
d. 9/6-2015 kl. 17.00
Præstegårdsvej 12.

Gudum Menighedsråd: Christian Futtrup, formand og Præstegårds udvalg, Ebbe Sunesen, sognepræst, Hans Peder
Krogsgaard, kasserer og kirkeværge, Jacob Tougaard, næstformand og kontaktperson, og Kirsten Lyskjær Grysbæk,
sekretær, referent og Præstegårdsudvalg.
Fabjerg Menighedsråd Bente Serup, formand og næstformand ved fællesmøder, Ebbe Sunesen, sognepræst, Ib
Bjerg, sekretær, Kristian Stokholm. Kasserer, Lis Nørby, kirkeværge og PGU, Rita Mikkelsen, næst formand,
kontaktperson og Præstegårdsudvalg
Indledende salme
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Beslutning

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Godkendelse og underskrift dagsorden fra sidste møde
(30/3-16)

Godkendt

Konfirmationer lørdage. Blev drøftet på mødet 30/3-16
punkt 3. Efterfølgende er det drøftet med forældrene. Ebbe
orienterer.
Lis: hvor skal lørdags konfirmationerne starte.

Der har været god opbakning til forslaget
om konfirmation om lørdagen.
I 2017 bliver der konfirmation i Gudum
lørdag kl. 10:00 og i Fabjerg søndag kl.
10:00. Og det bliver modsat i 2018.
Der er helt i orden hvis begge
Sogneforeninger er enige om det. Hvis
den samlede udgift for trykning af bladet
overstiger menighedsrådets budget på
40.000, så skal de 2 Sogneforeninger
betale beløbet over 40.000.
De andre menighedsråd har også
bevilget en andel.

Sognebladet ønskes udgivet 6 gange årligt. Ebbe og Kirsten.

Kirkehøjskole om Luther. Drøftet på mødet d. 30/3-16
punkt 4. Der blev bevilget kr. 1700 fra hvert menighedsråd
under den forudsætning at de øvrige deltagende
menighedsråd også bevilgede en andel. Har de også
bevilget?
Provstesynet

Ingen nye punkter til præstegården.

Præstegårdsudvalget afholder møde 8/6-2016 om bl.a.
afløbsforholdene.

Jan Thorsen udfører arbejdet ved
Krøjkærvej, og Henrik Jacobsen udfører
arbejdet ved Præstegårdsvej 10 og 12.
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Fugning af sydmur. Den bygnings sagkyndige arkitekt der
var med til provstesynet vurderede, at der skal efterfuges
de steder hvor det er nødvendigt, men at der ikke var en
faglig begrundelse til at om fuge hele muren.
Studietur

Træer langs den nordlige side af
Krøjkærvej fældes og rødder fjernes og
det sættes på Facebook og sognehusets
mail liste.
Omfugning af sydmur og reparation af
gavlene.

Dato er fastsat til lørdag den 10/9.
Orientering
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Menighedsrådsvalget.
Forum Unge kirker. På mødet 30/3-16 lovede Fabjerg at
gøre et forsøg på at finde et medlem i stedet for Liesbeth
Krogsgaard.

Vi kan ikke finde nogen i øjeblikket, men
vi vil holde øje med nye emner.

Et punkt for det nye menighedsråd
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Fælles syng dansk arrangement drøftet 30/3-16 med
beslutning om at udsætte til dette møde.

Et punkt for det nye menighedsråd
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Sangaften med salmebogstillæg er tidligere besluttet skulle
tages op på et senere møde.
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Remmerstrand møde – Ebbe
.

Gudstjeneste fornyelse, status for arbejdet.

Næste møde

Evt. afholdelse af Remmerstrandmøde
kan blive et punkt for det nye
menighedsråd
Fællesarrangement den 27/9 kl. 19:30 i
Gudum Kirke: Musikensemblet
Troubadour v/ Erik Sommer.
Arr. Gudum Menighedsråd og
Livsstilshøjskolen og måske Fabjerg
Menighedsråd
Skumrings gudstjeneste 23/10 kl. 17:00 i
Gudum kirke.
Forslag til at benytte power point i
gudstjenesten.
Fastsættes senere.

Eventuelt.
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