Venneringen for Utstein Pilegrimsgard.
Godt nytt år til dere alle!
Dette skrives idet styret for Pilegrimsgarden samles til sitt årlige styredøgn.
Som komite for venneringen er vi invitert med på samlingen og vi gleder oss over å få være sammen med
styret på den måten. Det skal snakkes om visjoner og planer for tiden som kommer – ikke minst om behovet
for videre utbygging. To nye rom skal innvies og vi gleder oss veldig over at disse kunne tas i bruk allerede
til nyttårsfeiringen. Dugnadsgjengen har gjort et kjempeflott arbeid og overnattingskapasiteten er nå blitt
8 flotte rom. Det siste med universell utforming - dvs tilrettelagt for bevegelseshemmede.
Her på Pilegrimsgarden er nå årets virksomhet i full gang. Det har vært samlinger både jul og nyttår og i
tillegg har en menighet startet året med sin egen helgeretreat.
Et spennede og innholdsrikt program er laget og sendt til alle menigheter.
Flott om alle vi vennene sørger for omtale og spredning av de gode nyheter i egen menighet!
Har du ikke sett det ennå - så spør på menighetskontoret!
Årsmøte og inspirasjonssamling!
Ved venneringens samling i september bestemte vi at neste samling og årsmøtet skulle legges til:
torsdag 12 februar. Kvelden begynner kl 18.00 med et måltid varm mat og slutter ca kl 21.
Vi er så glad for at Harald Grønnevik, tidligere prest i Rennesøy vil dele tanker om temaet:

“Vennskap og forpliktelse”.
Et viktig emne for livet i sin alminnelighet og for venner av Pilegrimsgarden i særdeleshet!
Vi håper at vi blir mange som kan sees denne gang.
OBS! Vi ber om et signal om hvem som kommer - til undertegnede - innen 6 februar.
Be gjerne med dere noen som kan være potensielle venner. På de to foregående samlinger har vi vært ca 15
stk - og vi er stadig åpne for nye.
For dere som har anledning er det fint om dere kan sette av mer tid samme dag til litt dugnadsarbeid av
ulike slag. Dette må vi også få en pekepinn om ved påmeldingen, slik at oppgavene kan beregnes.
Årsmøtesaker:
•
Informasjon fra Pilegrimsgardens styre om situasjonen og planer fremover.
•
Økonomisk status
•
Dugnadsarbeid som planlegges inneværende år
•
Valg av ny komite for arbeidet i venneringen. Kom gjerne med forslag.
Forbønn: Be om mange nye medarbeidere både for retreatarbeidet og annen tjeneste
Be om at vi får nok penger til drift og nødvendig utbygging
Be om Guds veiledning og velsignelse over styrets arbeid
Be og takk særlig for Reidun, Odd og “torsdagsgjengen”!
Sandnes 13 januar 2015
Vennlig hilsen på vegne av komiteen

Grete Fiksdal
e-mail: grete.fiksdal@lyse.net tlf 48997112

