Referat af menighedsrådsmøde i Vium d. 08. april 2016
19.

Ingen salme i dag

20.

Referat af menighedsrådsmøde d. 10.3. godkendt uden kommentarer

21.

Kort orientering
a) rapport fra Nationalmuseet vedrørende restaurering – der kan være forhold, vi skal være
opmærksomme på, hvis vi skal installere et nyt fyringsanlæg på et tidspunkt – ellers ser det
generelt fint ud.
b) orgelklapper – vi taler med orgelstemmerne om det, når de kommer til sommer
c) El-klaver – Laila researcher lidt på det – det kunne eventuelt være et Roland-klaver, vi
køber
d) distributionen af kirkebladet – Jørgen Andersen tager lige fat i dem, der uddeler
kirkebladet for at følge op på, om bladene bliver uddelt inden for 8 dage som aftalt.
e) PR via Facebook – Jonna tager de vigtigste arrangementer med fremadrettet

22.

Kort evaluering af afholdte arrangementer:
a) gospelgudstjeneste – godt koncept
b) påskemåltidet – en stor succes!!! Der var 39 til spisning. Det vil vi gerne
gøre igen.

23.

Kort orientering om kommende arrangementer:
a) fyraftensgudstjeneste d. 14.4.– 43 konfirmander – vi regner med ca. 130 som andre år.
Anne og Susanne står for det.
b) spaghettigudstjeneste d. 21.4. Vi regner med ca. 50 i år. Susanne står for det, Jens Kristian
og Egon hjælper med opvasken – og tager billederne.
c) pilgrimsvandring d. 22.4. – Viborg Pilgrimscentrum står for arrangementet efter
gudstjenesten
d) konfirmation d. 1.5. kl. 11 – 6 konfirmander i Vium i år
e) sogneudflugt d. 15.6. – intet nyt
f) pastoratsmøde d. 27.4. – Tove og Anne bager hhv. kage og boller
g) andre arrangementer – tages op på næste almindelige menighedsrådsmøde

24.

Ideer og fotos til det kommende kirkeblad (deadline 30. april til Tove):

- menighedsrådsvalget skal annonceres
- Babysalmesang, sommerudflugt, kort omtale af Tante Andante
- indlæg ved Susanne om at sidde i menighedsrådet
- kort nyt fra menighedsrådet (Jens Kristian)

25.

Eventuelt - intet

