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Fravær

1. Protokol

2. Siden sidst
    a. formanden

    b. næstformanden
    c. kasseren

    d. kontaktpersonen
    e. kirkeværgen
    f. sognepræsten

3. Struer Provsti har d. 13-11-2017 
    godkendt regnskab 2016 for 
    Venø Sogns Menighedsråd.
     " Venø Sogns Menighedsråd,
     CVR-nr. 17967517, Regnskab
     2016, Afleveret d. 24-3-2017
     13:52"

4. Evaluering af Allehelgensguds-
    tjeneste

5. Planlægning af 1. søndag i ad-
    vent/de 9 læsninger.

6. Plan for det resterende arbejde
    kirke og kapel ( bilag vedhæftet)

7. Støtte til Venøs udvikling.

8. Valg af poster for næste funk-

Ingen
     
Godkendt og underskrevet
     
     
Vi har ansøgt om fondsmidler fra 'Ny Carlsberg Fonden' til 
det nye kors til kirken. De ønsker ikke at støtte.
Ang. renoveringen: det resterende beløb på 206.000 fra 
donationen på kr. 2 mill. Udbetales fra A.P. Møller Fonden.
Forespørgsel fra 'Venø Rejser', om vi vil støtte op om en tur 
til 'Passionsspil' i Oberammegau i 2020.
Ove har været til formandsmøde.

-
Arne og Sussi skal orienteres om aftalte rundvisninger, af 
hensyn til varme og rengøring.
-
-
Der males i præstegården i næste uge, i stuerne.
Et udvalg bestående af Per og 2 andre præster, har besluttet 
at næste års friluftsgudstjeneste 2. Pinsedag, 21. maj, skal 
afholdes på Venø.
Per har planlagt tur med konfirmanderne på lørdag. (fare for 
aflysning).
Konfirmanderne øver på 'Fyrtøjet' som syngespil. Forældrene
laver kostumer.
     
Taget til efterretning.
     

En rigtig god aften hvor konfirmanderne læste, og et 
syvmandskor sang.
     
Den 3. december, 1. søndag i advent, er der gudstjeneste kl 
10, og derefter er der æbleskiver, gløgg og saft i 
præstegården.
De 9 læsninger d. 10. december er kl 19.30, hvor 
konfirmanderne læser. Derefter er der kaffe, te og klejner.

Vi har sat 15. april som seneste frist, for færdiggørelse af 
resterende renovering.
Et udvalg tager til Grynderup kirke for at høre deres ringe-
kimeanlæg, og hvordan de har afhjulpet gener med støj.

Vi støtter med 5.000 kr.

Ove genvalgt som formand med 5 stemmer – 1 blank
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    tionsperiode.

9. Menighedrådsmøder i 2018
    bilag vedhæftet)

10. Luther af Hans Jørgen Lund-
    ager Jensen (udsendt af Per)

11. Venøposten

12. Næste møde

13.Evt.

Der var også genvalg til de øvrige poster.

Møder i 2018: 16. januar – 20. februar – 13. marts – 17. april 
– 15. maj – 19. juni – 21. august – 18. september – 23. 
oktober – 20. november.

Vi havde en god snak om emnet. 

Per og Ove skriver.

Tirsdag d. 16. januar kl. 19.00 hos Hanne.

-

     , den       

underskrifter


