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Tirsdag den 20. juni kl. 19.00 
afholdes menighedsrådsmøde hos 
Hanne Nielsen

Dato: 20.06.2017 Blad nr. 113
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Ingen.

Godkendt og underskrevet.

Ingen ændringer.

Skafti Halldórsson fra Proenergi ønsker et møde, for en 
opsummering af hvordan det går med opvarmning og 
luftfugtighed i kirken, nu hvor anlægget har været i brug 1/2 
år. Ove tager kontakt.
D. 30. august skal der være valg af medlemmer til 
provstiudvalget.
Struer-Egnens Turistforening beder om udtalelse om 
foreningens strategiske indsatsområder. Vi tager stilling efter 
sommerferien.
Diget mod nord-vest trænger til at blive lagt om. Vi skriver det
på som fremtidigt ønske.
-
Der kommer ny flagstang ved præstegården.
Vi overvejer at flytte rundt på præstetavler, salmenr-tavler 
mm, for at få bedre harmoni i kirken.
-
Per holder ferie 10. juli – 9. august.
Per forbereder konfirmand-undervisningen til næste år, hvor 
der er 7 kommende konf. Han tilbyder at lave 10 lørdag 
formiddage i Børnehuset, hvor der vil være undervisning og 
arbejdes med et teaterstykke.

Behandlet på lukket møde.

Vi mangler at få tilendebragt: yderdør males færdig, 
trappetrin til prædikestolen, små versetal, stol til præsten.

De 6 x solnedgangsmusik varetages af: 6. juli – Ove, 13. juli 
– Helle, 20.juli – Bjarne, 27. juli – Ove, 3. august – Ellen, 10. 
august – Per.

Ansøgning er underskrevet og afleveret til legeplads-
udvalget.

For at markere de 10 år, vil der være kaffe efter højmessen 
d. 20. august.

Per skriver en side. Ove laver et indstik om 
solnedgangsmusikken.

Tirsdag d. 22. august kl. 19.00 hos Kirsten.
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