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Trelevenez, d’ar sadorn 16 a viz C’hwevrer 2008

Minihi-Levenez

1.Renta-kont ar bloavezh tremenet :
• an oberou
• ar bilañs arc’hant

2.Ar skodenn & emezela
3.Raktresou evid ar bloavez da zont
4.Goulennou a bep seurt
5.Dilenn ar c’huzul-mera

Roll-labour
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Ar gevredigez

• 88 ezel

• 3 emvod kuzul-mera

Oberou

• Pelerinaj war roudoù Sant Paol
• Pelerinaj d’an Douar Santel

• Beilhadeg Pask, Ar Folgoad

• Pardoniou

• Devez labourad war ar c’han
Minihi, 11 a viz Du
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Kelaouenn & Leoriou
• Savet da veo!
• Santualiou
• Un enezenn tost d’an oablou
• Marcel Callo
• Troioù kaer Loupio
• Pelerina

Lec’hienn internet

• Kinnig ar Minihi
• Ti embann
• Keleier
• Kantikou kinniget evit overenn ar sul
• ha traou all…

Lec’hienn : minihi.levenez.free.fr
Mail : minihi.levenez@free.fr
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Er Minihi

• Overenn d’ar sadorn da 6eur e pad an goañv

• Aoza ur pred war-lerc’h an overenn bep eil
sadornvez ar miz

• Kenteliou brezoneg d’al lun da noz

• Degemer skolidi Diwan diouz an dibennou-sizun

• Degemer tud « Allah’s Kanañ » evit o fleustradegou

Hag ouzhpenn…

• Katekiz e eil-derez Diwan

• Prezegennou en eskopti

• Kemer perz e labour ar gomision
« Yezh ha sevennadur en eskopti »
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Voti
ar bilañs moral

Budjed ar bloavezh 2007
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Voti
ar bilañs arc’hant

Ar skodenn

Ar bloavez tremenet : 10 euro
Evid ar bloavez 2008 ?

Kinnig : 10 euro
Ma fell deoc’h emezela bremañ eo red deoc’h:

• sina ar follenn-vezañs,
• ha paea ar skodenn !
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Raktresou

Daou belerinaj a vo kinniget e-pad an hañvezh 2008 :

1- E Kerne-Veur, eus ar 14 d'an 21 a viz Even 2008, 
war roudoù sent Breizh (Gwenole, Paol a Leon, 
Kaourintin, Maodez, Tudi, Ke...)

2- E Iwerzhon ha Bro-skos, 26 Gouere-9 Eost : 
Menez sant Padrig, al Lough Derg (purgator sant
Padrig) ha war roudoù sant Koulm betek Iona e Bro-
Skos. 

Raktresou

•pediñ an eskop nevez da zont d'ar
Minihi ur sadornvezh da noz

•beilhadeg ar Folgoad d'ar 15/03/08

•pelerinajou

•leorioù
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Kemerit perz e buez
ar Minihi !

•Skipailh Ti embann

•Skipailh « teknikel » Minihi

•Skipailh liderezhioù

Skipailh Ti embann

•lakaat da werzhañ al leoriou er
stalioù

•sevel ur follenn vruderezh evit
kinnig al leorioù nevez embannet

•Alain Cloître, Anne-Emma, Maela 
ha Morgana
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Skipailh teknikel Minihi

•kas war raok labourioù bihan ha 
bras an ti. Ar bloaz-mañ : 

•Moketenn ar chapel
•Dastum & renkañ ar c’hoad
•An degemer

•Kaou, Marie-Françoise, Morgana, 
Yves 

Skipailh liderezhiou

•ober war dro al liderezhioù vras (Pask ha 
Nedeleg dreist-holl). 

•ar c'hantikoù hag an destennoù ma vez dav
•ar boujiennoù, an dud a ra wardro ar c'han, an 
ograou hag ar gomunion e pad an overenn
•ar banne e sal ar barrez hag all...

• Anne-Emma ha Morgana. 
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Goulennou,
kinnigou ?

Dilenn ar c’huzul-mera

• Piv a oa ?
Job An Irien (Prezidant)
Kaou Sanson (Eil-brezidant)
Anne-Emmanuelle Argouarch (Sekretourez)
Sylvie Bellec (Eil-sekretourez)
Annaig Le Coz (Teñzorerez)
Alain Le Verge (Eil-deñzorer)
Anna-Vari Arzur
Alain Cloître
Maela Kloareg
Yves de Boisanger

• Piv a vo ???
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Dilenn ar c’huzul-mera

Job An Irien
Kaou Sanson (dilennet betek fin 2009)
Anne-Emmanuelle Argouarch (dilennet betek
fin 2009)
Alain Le Verge (dilennet betek fin 2009)

Sylvie Bellec
Annaig Le Coz
Anna-Vari Arzur
Alain Cloître
Maela Kloareg
Yves de Boisanger

Dilenn ar c’huzul-mera

A zo dilennet : 

Sylvie Bellec 25
Anna-Vari Arzur 25
Alain Cloître 25
Pierre Bernas 25
Denise Goarant 24
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Ur banne
kafe ?


