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Dagsorden Beslutning

Fravær 

1. Protokol

2. Ændringer til dagsorden

3. Siden sidst
    a. formanden

    b. næstformanden
    c. kasseren
    d. kirkeværgen

    e. kontaktpersonen
    f. sognepræsten

4. Anvendelse af frie midler

5. Fremtidig informations matriale

6. Godkendelse af kirkegårdens 
    bestyrelsesforhold

7. Godkendelsae af vedtægter for 
    kirkeværgen

8. Indvielse af alterkors - program

Ingen.
     
Godkendt og underskrevet.
     
Ingen.
     
     
Den 21. marts var Ove til formandsmøde med den nye 
provst. Et godt møde med med god stemning.
An. julehjælpen, reglerne er lavet om og godkendt. Ove er 
kommet i udvalget.
'Himmelske dage på Heden' foregår i år i Herning d. 30. maj
Der bliver mulighed for bustransport.
Mandag d. 1. april havde Thorkild Lundberg 25 års jubilæum.
Der er reception d. 7. april.
Fredag d. 5. april kommer Mikala Eken, der er kunstneren 
bag vore nye kors til øen, hvor vi får bestemt hvor og 
hvordan korset skal placeres. Det sættes på plads d. 13. og 
afsløreres d. 14. april.
Det årlige syn af kirke/kirkegård/kapel foretages d. 4. april.
-
-
Torsdag d. 11. april kommer provstiets arkitekt, og syner 
bænkene mht. om de kan tåle varmen nedefra.
Vandhanen ved lågen er repareret.
-
Der har været 2 gode arrangementer i kirken i marts. 
Salmesang med Morten Skovsted, og foredrag med Lars 
Novrup Frederiksen.
Per holder afskedsgudstjeneste i Struer d. 7. juli, og han har 
sin næstsidste tjeneste på Venø d. 14. juli. Den 25. august 
holder han afskedsgudstjeneste kl. 14.00. Efterfølgende er 
der et arrangement på kroen.
 
Vi har ca 150.000 i frie midler, som primært vil blive brugt på 
kirkegården.

Vi overvejer at gøre folderen om kirken mindre, og deri 
henvise til links på nettet, hvor man kan læse om de 
forskellige emner.

Vi har revideret vedtægterne for 'Kirkegårdens 
bestyrelsesforhold',.....

og vedtægterne for kirkeværgen. De er begge sendt til 
godkendelse i Provstiet.

Den nye kors indvies ved en festgudstjeneste d. 14. april, 
med deltagelse af provsten Birgitte Krøyer.
Efter gudstjenesten vil der være et lille traktement, og 
derefter fortæller Mikala Eken om tilblivelsen af korset.
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9. Skærtorsdagsarrangement

10. Åben ø

11. Venøposten 

12. Næste møde

13. Evt

Skærtorsdag er der, traditionen tro, fællesspisning i 
efterskolens spisesal kl. 17.30. Derefter er der gudstjeneste i 
kirken kl. 19.30.

Kirkens program er meget som sidste år.

Per skriver en side, og Ove laver en fotomontage med 
billeder fra bl.a 'Åben Ø' og indvielse af kors.

Tirsdag d. 14. maj kl. 19.00 hos Per, Sønderskovvej 19.
     

     , den       

underskrifter


