Nordjysk Retræte

CVR 38539485

Kære interesserede i Nordjysk Retræte
Det er blevet stille omkring Nordjysk Retræte – og vi ved jo af egen erfaring fra retræter og
pilgrimsvandringer, at stilhed er en kostbar tid.
I stilheden modnes vi.
I stilheden sorteres tanker og følelser.
I stilheden vokser kræfter til.
I stilheden bliver vi klar over vore motivationer og længsler.
Ja, stilheden er en kostbar tid.
Og lige som det gælder for et enkelt menneske, gælder det også for en forening.
Vi har haft en del planer og projekter, har været aktiv søgende og fyldt med idéer og
fantasier…
Men vi har lært, at det, der fører én på den rette vej er stilhed,
stilhed og tid til eftertanke og bøn
… og handling på baggrund af en god periode af stilhed og eftertanke og bøn.
Bestyrelsen for Nordjysk Retræte holder for tiden sådan en stilhedsperiode. Vi tænker,
beder, føler, mærker efter og sonderer hver for sig og i fællesskab og samtale.
Foreningens arbejde ligger derfor for tiden – nej, ikke på is – men som et frø i jorden. Et frø,
der venter på at betingelserne for dets spiring kommer og foråret viser sig med sol og varme
og lys. Denne ventetid vil vi give os. Og derfor er det stille omkring foreningens arbejde for
tiden.
Men når det er sagt, vil vi alligevel gerne invitere til vores årlige generalforsamling!
Og du/I er meget velkommen til at deltage.
Generalforsamling i Nordjysk Retræte
Mandag den 23. april 2018 kl. 13.00 (se nedenunder)
Desuden vil vi minde om indbetaling af kontingent for 2018, hvis ikke det er sket.
Kun medlemmer af forening har stemmeret på generalforsamling.
Foreningens kontonummer i Sparbank Nord: 8122 - 4562305829
Med kærlige forårshilsner
Alt godt og Guds fred
Lisa
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INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
Mandag den 23. april kl. 13 i Karby Konfirmandstue
Efter en meditationsandagt i Hønsehus-Kirken
er der et lille traktement i Konfirmandstuen;
derefter generalforsamlingen.

Af hensyn til kaffe osv. er tilmelding nødvendig
til Lisa Bremer: lib@km.dk
Dagsordenen
1.

Valg af dirigent

2.

Beretning om foreningens virke i det forløbne år samt
bestyrelses tanker om fremtiden

3.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab samt budget for det
kommende år, herunder fastsættelse af kontingent

4.

Valg til bestyrelsen
– Poul Erik Olsen, Lisa Bremer og Benedicte Tønsberg er på valg.

5.

Valg til kasserer (Stig Ingemann ønsker ikke at fortsætte som
kasserer)

6.
7.

Øvrige forslag
– fremsendes til formanden senest en uge før generalforsamlingen
Eventuelt

Med venlig hilsen

Lisa Bremer
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