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DAGSORDEN PKT 

 
SAGSINDHOLD 

 
BESLUTNING 

 
1 Dagsorden Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2. Meddelelser og 
info 

Se pkt. 2 Meddelelser, info  

3. Siden 
sidst/evaluering 
 

a. aftensgudstjeneste v/ M. 
Hørning 
b. dukketeater  
c. fastelavn 
d.  
 

a. Flot tilslutning, og godt 
arrangement. 
b. 40 mødte op. Rigtigt godt. 
c. Hyggelig eftermiddag. Der 
måtte gerne være kommet 
flere. 

4. Kirkens historie A4 ark med et kort oprids 
af kirkens historie til at 
ligge i våbenhuset. 

Vi ligger bøger om Spørring 
kirke klar til gennemsyn.  

5. DSUK medlemskab Vi fortsætter medlemsskabet. 

6. Rygepolitik se vedhæftet forslag til 
rygepolitik 

Forslaget vedtaget.  
Er nu placeret sammen med 
APV'en. 

7. Ungdomsklubben Har bedt om en bevilling af 
1000 kr til deres computer 
udstyr. 

Vi har hermed givet 1000kr til 
Ungdomsklubben. 

8. Dukketeater 
”Hyrden”  

Skal vi have Hyrden til 
børnenes jul i Spørring 
kirke?  

Ja 

9. Spørring 
kirkeaften til 
efteråret 

 Udsættes pga LH´s fravær. 

10. Kalkning af 
kirken 

Kirken kalkes hvert andet 
år. Pris: ca. 25.000 

Det bliver i 2009.  

11. Maling af kirken Skal indhentes nye tilbud til 
maling af kirkebænkene. 

Poul Erik forhører sig om det 
tilbud vi har liggende stadig er 
gældende, samt indhente et 
andet tilbud fra en anden 
maler. 
Vi beder PU om ompostering af 
150.000 kr til varmeanlæg 
omlagt til indvendig maling af 
kirken. 

12. Trækbånd i koret Iværksætte projektet 
pris: ca. 60.000 

Dette sætter Poul Erik i gang 
snarest. 
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13. Maling udvendig Iværksætte maling af 
udvendig træværk 
pris: ca. 20.000 

 
Poul Erik igangsætter maling af 
udvendig træværk. 

14. Maling indvendig Iværksætte maling af 
hængepartier fra da gulvet 
blev lavet. 
pris: mindre beløb 

Dette sættes igang. 

10. Regnskab a. regnskab 2007 
b. gennemgang af 
regnskabet år 2008 

a. 2 konti oprettet med 
prohiberingspåtegning til 
anlægsarbejder bevilliget i 
2005. 
b. Årsregnskab for 2008 blev 
gennemgået. Karl gør det klar 
til indsendelse. 

11.Budget 2010  Budget for 2010 blev 
udarbejdet. 

12. Evt 
12.1 status v/ 
sognemødeudvalg 

 Der bliver fremover kun 5 
sognemøder. Det første bliver 
med Katja Holm i august. 

12.2 status v/ 
festudvalg 

 Koncerten bliver forhåbentlig 
med Steve Cameron. Poul Erik 
fortsætter kampen for at få en 
aftale i hus. 
Kirsten spørger Keld Henriksen 
om han vil spille som sædvanlig 
under kaffen. 
Kirsten spørger Ove Larsen om 
han vil stå for åben kirke og evt 
hvilke tidspunkter. 
Kirsten spørger Conny 
Martinsen om hun vil pynte 
kirken. 
Vi forsøger at komme af med 
tjansen med at sætte flag op. 

12.3 status v/ 
redaktionsudvalg 

 Se punkt 15 

12.4 status v/ 
koncertudvalg 

 Se punkt 12.2 

12.5 graver nyt  Intet nyt 

12.6 kirkeværge nyt  Alt er lagt ind på EDB nu. 

12.7 
sognemedhjælper 
nyt 

 LH er her ikke. 

15. Bevilling til 
nytårskoncert 

 Da der har været et uforudset 
underskud, støtter vi med 1500 
kr ekstra. 

16. sogneblad Diskussion om at skære udgivelserne 
ned fra 6 til 4.  

Vi anbefaler 
sognebladsudvalget 
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at undersøge om der 
er andre måder at 
spare penge på, og 
komme med en 
indstilling til 
menighedsrådene. 
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DAGSORDEN PKT 

 
SAGSINDHOLD 

 
KOMMENTAR 

 
2.1 Samarbejdsaftale Marianne Vasard Nielsen er ansat fra 

d. 1. april. Hun kommer fra en stilling 
ved Kristrup og Vorup. 

Til orientering 

2.2 Fællesmøde med 
Trige, Ølsted 

Ølsted har udtrykt ønske om et møde 
– har tilføjet at vi måske skulle 
mødes med de øvrige sogne i 
samarbejdet for at finde ud af hvad vi 
kan bruge hinanden til. 

Til orientering 

2.3 Udflugt Forslag og ideer til årets udflugt 
modtages gerne! 

Udflugten bliver d 5 
sep. 

2.4 Kirku Tillægget til Kristeligt Dagblad. Gratis 
at annoncere i deres landsdækkende 
kalender. Vi er oprettet som bruger.  

Til orientering 

2.5 Betænkning 1503 
modtaget 

Uddannelse og efteruddannelse af 
præster. 

Linda har den med, 
hvis den gerne vil 
studeres. 

2.6 Debatmøde med 
Biskop Kjeld Holm 

”Demokrati i Folkekirken” 
tirsdag d. 31. marts kl. 19.00 
I Johannesgården, Tilmelding ikke 
nødvendigt. 

Til orientering 

2.7 Indvielse af 
Fælleshuset 

Lørdag d. 4. april kl. 10-12 
folder eller andet om menighedsrådet 
samt en person eller flere til at 
fortælle om arbejdet 

Vi laver et bord med 
bøger og lign. om 
Spørring Kirke. 
Thorkild og Linda + 
flere er tilstede. 

2.8 Løgumkloster 
Højskole 

Div. studietur og kurser Bog kan studeres. 

2.9 Sognemøde 
flyttet 

Sognemøde v/Jan Lindhardt d. 24. 
marts er flyttet til Elsted Sognegård 
grundet dobbelt booking. 
”Klæder skaber religion” 
 

Til orientering 

2.10 
Sommerfestguds-
tjenesten 

Planlægning omkring gudstjenesten Tidspunktet bliver kl. 
10.30 

2.11 Påsken Kjeld Holm prædiker påskedag i 
Trige. 

Til orientering 
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