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Fravær

1. Protokol

2. Siden sidst

3. a. formanden

    b. næstformanden
    c.kasseren

    d. kirkeværgen

    e. kontaktpersonen

    f. sognepræsten

4. Aftale møde i kirkegårdsudvalget

5. Fastelavnssøndag

6. Salmesangsaften/foredrag

7. Åben Ø

Ingen
     
Godkendt og underskrevet.
     
     
Julehjælpen i Struer holder møde med indsamlingsnævnet 
for at få styr på indsamlingsreglerne.
Kirkegårdsudvalget og kirkeværgen holdt møde 31. januar, 
hvor man gennemgik vedtægterne for kirkegården og 
kirkeværgen. Man foreslog ændringer og får Ole fra Struer 
Kirkegård til at gennemgå og komme med kommentarer.
Lis Jensen er ved at planlægge en udstilling med værker af 
Knud, Ib og Nana Agger, som alle 3 har malet 'stenbilleder'. 
Det bliver en del af Lis's sommerudstilling, og den åbner d. 2.
juni.
Palmesøndag 14. april, Bliver kirkens nye kors indviet ved 
højmessen kl. 10. Vi har inviteret Birgitte Krøyer (provst) til at
være med. Efter gudstjenesten håber vi at Michala Eken, 
som har lavet korset, vil fortælle om tilblivelsen.
-
Sussi har været til det årlige møde med revisoren i 
BusinessPark. Der blev bl.a fortalt om opfølgning på 
revisionen, befordringsgodtgørelse m.m.
Når det regner står der vand ved og på bordurstenene. Ryan 
foreslår en faskine.
Helle kontakter Susanne Muff og Provstiets arkitekt, N.C. 
Andersen, ang. varmen under bænkene i kirken – kan de 
tage skade?
Vandhanen på kirkegården ved lågen er i stykker. Den 
repareres snarest.
Kirsten har været til regnskabskontormøde. Det kører stadig 
ikke helt optimalt.
K har også været til generalforsamling i Distriktsforeningen. 
Karen Klint fortalte om det daglige arbejde i Folketinget.
Per har opsagt sin stilling fra 1. september. Det betyder at 
han holder 15. juli, og har sin sidste gudstjeneste d. 14. juli. 
Han havde iøvrig sin første gudstjeneste på Venø d. 15. juli 
2007.

Næste møde bliver torsdag d. 7. marts.

Der er gudstjeneste kl. 14 og tøndeslagning m.m i hallen ved 
efterskolen kl. 15. 

Den 10. marts er der samlesang i kirken kl 19.30, under 
ledelse af Morten Skovsted. Bagefter serveres der kaffe i 
kirken.
Torsdag d 21. marts kl 19.30 er der foredrag i kirken, med 
Lars Novrup Frederiksen. Han fortæller om sin bog 'Kirstine', 
der hanler om Stubber Kloster.

Vi vil  holde (små) koncerter i kirken v. Hans Sørensen, der 
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8. Plakat solnedgangsmusik

9. Venøposten

10. Næste møde

11. Evt,

vil også blive fortællinger i kirken, og der vil være aktiviteter i 
skoven.

Lis arbejder med plakaterne, som i år får nyt udseende.

Ingenting. Deadline er overskredet.

Tirsdag d. 26. marts kl. 19.00 hos Hanne.

     , den       

underskrifter


