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Ingen
     
Godkendt og underskrevet.
     
     
Der er velkomstarrangement for den nye provst, Birgitte 
Krøyer, onsdag d. 6. februar i Business Park.
Der blev afhold et velgørenhedsarrangement på kroen før jul,
for ensomme i kommunen. Flot initiativ hvor kirken også var 
involveret.
Lokale fortællinger (Limfjordsfortællinger) bliver på dage med
solnedgangsmusik kl 20.15 – 20.45. Og ved 
morgengudstjenester i juli, bliver det kl 9.30.
-
-
Arne Middelhede holder ferie fra d. 18. januar og 4 uger frem.
Ryan Jensen afløser.
Vi får undersøgt om bænkene i kirken tager skade af 
varmeapperaterne under.
Inden for kirkelågen har der stået en del vand når det 
regnede. Holm kommer og udjævner.
Birgitte Krøyer blev indsat som provst i Vejrum Kirke. Der var
180 til kaffe i Vejrum Sognegård.
Statistik for kirken i 2018: Der har været 80 (79) kirkelige 
handlinger.Der var 2663 (2324) mennesker til disse 
handlinger. Det er i gennemsnit 33,3 (29,4). Af almindelige 
gudstjenester har der være 59 med et gennemsnit på 22 .
Tallene i parentes er for 2017.
Der var 90 i kirke juleaften.
Salmesangsaften 10. marts ved Morten Skovsted.
Der er'Himmelske dage' i Herning 30. maj, 
Kr.Himmelfartsdag. Det er for alle.
 
Vi afventer stadig slutrapport fra arkitekten. Fremdrift i 
processen med at fremstille det nye kors. Vi forventer det 
kommer inden påske.

Planen for solnedgangsmusikken er klar. Et fint varieret 
program.

Kirkegårdsudvalget består af de fleste i  menighedsrådet.Der 
holdes møde d. 30. januar hos Helle.

Foredrag i februar: Lars Novrup Frederiksen fortæller om sin 
bog 'Kirstine', der handler om Stubber Kloster.

Vi er fortsat med i 'Julehjælpen', og giver 1000,-

Per og Ove skriver.

Tirsdag d. 26. februar kl. 19.00 hos Hanne.
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10. Evt.

     , den       

underskrifter


