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Mødedeltagere: LH, WNR,PEJ,RSS,ASS,LKB,KJ,TQF

Afbud:DS
DAGSORDEN PKT

SAGSINDHOLD

1 Dagsorden

Godkendelse af dagsorden

2. Meddelelser og
info
3. Siden
sidst/evaluering

Se pkt. 2 Meddelelser, info
s. 3
a. Byfest
b. Pensionistudflugt
c.
d.

4. Budget 2010

Driftsramme (kontogruppe 0 – 5)
Kr. 835.227

BESLUTNING

a. stadigvæk ingen regning fra
hotellet, ingen fra Conny
b. meget tilfredshed med den
over 120 med - vi skal sikre at
der står menighedsråds
pensionistudflugt
Vi har budgetteret med kr.
835.000.

Anlægsramme (kontogruppe 7)
Kr.
0
Kirkelig ligning i alt: Kr. 835.227
På grundlag heraf anmodes
menighedsrådene om at udarbejde
endeligt budget og indsende dette til
provstiet senest den 20. august 2009.

5. Udflugt

lørdag d. 5. september
a. udflugt for rådene og
kirkelige betjening med
ledsager
b. afløsere denne dag?

b. ja, hvis folk virkelig gerne vil
have tjeneste den dag med alle
afløsere, så må de godt

6. Samarbejdet
omkring fælleskontor

Lisbjerg Skejby har lavet
en informationskirkeblad
om samarbejdet. Skal vi
arbejde for at lave en pjece
sammen med de andre
sogne om vores
samarbejde de 7 sogne
imellem.
Møde d. 25. august kl. 17
Skal ryddes op i taskerne
og købes lidt nyt.
Skal vi have et fælles
billede med ansatte?
På Spørrings hjemmeside

Nej. Tag Skejby-Lisbjerg
sogneblad med til næste
redaktionsmøde og brug det i
vores blad.

7. Arbejdsdag til
taskerne til kirken.
8.
Menighedsrådsbillede
9. Kontakt info

Thorkild og Linda finder en dag
måske også med Dorte.
Måske på udflugtsdagen.
ok
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10. Slagplan for
maling af kirken

11. Walthers
Jubilæum
12. babysalmesang

13. Evt

Dato for udflugt for
Tilst Vejlby Framlev? d. 2. eller
d. 3. september kl. 17 – Linda
tager kontakt til kirkerne.
Thorkild spørger Steffen om
processen i Trige.
d. 6. december kl. 16 med mad? –
planlægges næste møde
Anna Marie er bekymret for
tilmeldingsantal på dette
tidspunkt. Der var kort
diskussion om prisen gør en
forskel.
13.1 status v/
27. oktober på
sognemødeudvalg
Bjørnshøjcenteret
24. november på Bjørnshøj
Anders Bonde i 2010 i Spørring
13.2 status v/ byfestudvalg
Ingen opfølgningsmøde endnu
godt overskud
møde i uge 35
13.3 status v/
Formanden er bekymret over
redaktionsudvalg
måden tilbuddet fra økotryk er
blevet behandlet på.
Vi skal have at vide fra øko tryk
lige præcis hvad vi får for de
penge i tilbuddet.
Når disse ting er på plads tager
PEJ TQF LKB et møde med
Steffen.
13.4 status v/
koncertudvalg

13.5 graver nyt

13.6 kirkeværge nyt

13.7 sognemedhjælper nyt

Særlig musik:
d. 6. september
4. oktober kl. 11 med
våbenhuskaffe
d. 1. november
3. december 19.30
21. oktober næste møde
Problemer med mailing lister,
kommunikation med
fælleskontoret.
El-tavle tilbuddene findes frem
af Poul Erik og sendes af
Thorkild sammen med en
ansøgning til provsten.
Lone gjorde opmærksom på
Skole-Kirke arbejde årsplan
som vi er med i.
Lone fortalte om en udflugt til
domkirken med 4. klasser lavet
i skole-regi.
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DAGSORDEN PKT

SAGSINDHOLD

KOMMENTAR

2.1
Provstesyn/omposter
ing

I forlængelse af vores drøftelse ved provstesynet
den 4. juni 2009
kan jeg hermed meddele, at provstiudvalget på sit
møde den 27. maj 2009 besluttede
at give tilladelse til det af Spørring menighedsråd
ansøgte, således at der af
de i Spørring kirkekasse hensatte midler i alt kan
anvendes kr. 300.000 til
indvendig maling og kalkning af kirken.

Thorkild og Linda
ordner.

Samtidigt skal jeg erindre om, at der, forinden
arbejdet sættes
i gang, ad tjenstlig vej (via provstiet)skal indgives
ansøgning om tilladelse hertil
til Århus stift.

2.2 Distriksforenings
Studietur

lørdag d. 29. august tilmelding senest
d. 15. augugst
595 kr inkl. drikkevarer
Horne Kirke
Mosegården i Fåborg
Tornbjerg Kirke
Odense Domkirke – Sankt Knuds Kirke
Korning Kro

2.3
Landemodegudstjene
ste
2.4
Højskole/Sogneaften
2.5 Høst

d. 26. august 2009 kl. 10.00 i Århus
Domkirke

2.6 Guldlok

d. 8. november

2.7 Hyrden

d. 18. december

2.8 Emil fra
Lønneberg
2.9 Gudstjenester i
Spørring

d. 21. jan kl. 17 med spisning
bagefter
d. 23.8. kl. 10
d. 6.9. kl. 10
d. 20.9. kl. 9.30
d. 4. 10. kl. 11
Idékatalog om kompetenceudvikling
AMU-uddannelser
Nyt fra DSUK nr.4 2009

2.10
Landsforeningen
2.11 DSUK

d. 26. august kl. 19 ved Katja Holm
og Lone Hindø
d. 6. september

Med spisning bagefter
i Fælleshuset. Mad fra
Slagter Lund. KJ
bestiller til 25
mennesker.
kl.10.00 (kort
gudstjeneste) Vi går i
Fælleshuset bagefter
for at se teater.
Med sandwich
Nej. Ingen Hyrden, de
er for små.
På plads
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2.12 Folkekirkens
Administrative
Fællesskab
2.13
Orienteringsmød
er om ændringer
i folkekirkens
lokale økonomi

Informationsfolder

2.14 Stiftsråd

torsdag d. 27. august kl. 17
Ellevang Kirke

2.15 Det
mellemkirkelige
Stiftsudvalg –
”Kristnes livsvilkår i
en global verden”

den 26. september 2009 kl. 10-15

2.15 Walthers Senior
ordning

2.17 Spisning før
mødet

Århus d. 1. september kl. 19-22
"Folkekirkens lokale økonomi“, også kaldet
betænkning 1491
Det er gratis at deltage i møderne, men tilmelding
er nødvendig og sker på
www.menighedsraad.dk.

tilmelding senest den 18. september
2009 kl. 12.00
pris: kr 125
Henrik Due Jensen: Kristnes livsvilkår i en
globaliseret verden.
Beretninger fra Nordkorea, Indien og Pakistan med
indtryk fra nordkoreanske flygtninge i Sydkorea og
Kina og samtaler i Indien og Pakistan.
Elisabeth Krarup de Medeiros: Migrantmenigheder i
Danmark.
Forholdene for kristne i Danmark
Kurt Johansen: SAT-7: en mindretals stemme i en
digital verden. SAT-7 dækker de arabiske kristnes
egen satellit kanal, der har millioner af seere i hele
den arabiske verden og stor succes.
Opsamlende reflektion over dagen samt kaffe
v/Hanna Broadbridge.

Mariann Christensen
ansat i Walthers
senior ordning til
undervisning af 2
konfirmand hold.
Vi begynder kl. 19
med spisning.
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