Spørring Menighedsråd
Dagsorden
onsdag d. 13. januar, 2010

Mødedeltagere: PEJ, RSS, ASS, LKB, KJ, TQF, DS, WDNR, LH

Afbud: WDNR syg

DAGSORDEN PKT

SAGSINDHOLD

1 Dagsorden

Godkendelse af dagsorden

2. Meddelelser og
info
3. Siden
sidst/evaluering

Se pkt. 2 Meddelelser, info
s. 3
a. Walthers jubilæum
b. julegudstjenester
c. julekoncert

4. Forårskoncert

Tilskud til koncerten d. 23.
april.
Vi meddeler Honore at vi
gerne vil have en
repræsentant i
arbejsgruppen til næste års
koncert. Vi støtter
koncerten med 1000 kr.
Dato:
Deltagere:
Program:

5. Visionsdag

6. Evt.

6.1 status v/
sognemødeudvalg
6.2 status v/ byfestudvalg
6.3 status v/
redaktionsudvalg

6.4 status v/ koncertudvalg
6.5 graver nyt

6.6 kirkeværge nyt

BESLUTNING

a. Flot fremmøde med ca 65
gæster.
c. Et godt kor, men fremmødet
var desvære ikke ret stort.

Vi tager på kursus i målsætning
d 1/3-10 kl 19-22 i Åby
sognegård. Linda spørger
Ølsted og Trige om de har lyst
til også at deltage, og
efterfølgende afvikle en
visionsdag sammen.
Se punket om Anders Bonde
Første møde er d 31/1-10
Byfesten er d.17-20 juni
9/3 holder redaktionsudvalget
jubilærum på hotellet i
Spørring.
Fra 2010 kommer sognebladet
kun 4 gange årligt.
Der arbejdes på
sommerkoncerten
Vi har haft hærværk på
toilettet.
Poul Erik sætter en censor med
lys op ved toilettet.
Intet nyt
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6.7 sognemedhjælper nyt

Intet nyt

6.8 status v/
istandsættelsesudvalg

Linda har haft en person fra
Keim med i kirken som fortog
målinger og kiggede på de røde
plamager, som er en form for
alge. Fugten trænger
tilsyneladende ikke op gennem
væggen, men er nok resultat af
fugten inde i kirkerummet. Der
blev anbefalet grundig
udluftning efter kirkelige
handliner.
Samme person ville også klart
anbefale fjernvarme til kirken,
som ville hjælpe med fugten,
men at man så skal være
opmærksom på samling af sorte
partikler omkring vinduerne.
Linda holder møde med
Solarvent i næste uge omkring
solcelle anlæg.
Der skal også afholdes et møde
med en konsulent for indeklima.
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DAGSORDEN PKT

SAGSINDHOLD

KOMMENTAR

2.1 Århus Stiftsbog

Modtaget

Udleveret

2.2
Regnskabsfunktionen

Anna Birthe Bruun Madsen er tiltrådt
som regnskabsfører.

2.3 Emil fra
Lønneberg

d. 21. jan kl. 17 med spisning
bagefter

2.4 Sogneaften:
Humor som
sjælesorg

d. 26. januar kl. 19.30 ved Anders
Bonde

Har endnu ikke haft
tid til at se på vores
regnskab.
Tilmelding senest d.
19.
Mad:Burger
Linda Kirsten og Dorte
arrangerer/bestiller
mad
Annoncering: LH Har
indrykket annoncer
om arrangementet.
I Fælleshuset
Kirsten bestiller
kringle til 50 personer
hos brugsens bager.
Thorkild eller Linda
laver plakater.
Annoncering: Dorte
indrykker annonce.

2.5 Nye momsregler

Vejledning findes på it-skrivebordet
under Nyheder fra Århus Stift
Loginoplysninger er videresendt.

2.6 Nyt it-skrivebord
2.7 Distriktsforening
af Menighedsråd
2.8 Gudstjenester i
Spørring

2.9 Internationale
Kirkedage
/udenlandsk
venskabsmenighed
2.10 Risskov Kirkes
75 års jubilæumsbog

Generalforsamling mandag d. 22.
februar kl. 19, Risskov Sognegård
d. 17.januar kl. 9.30
d. 21. januar kl. 17 – Emil
d. 31. januar kl. 11
d. 14. februar kl. 16
d. 28. februar kl. 11
d. 7. marts kl. 9.30
d. 21. marts kl. 9.30
d. 2. april kl. 10.00 (langfredag)
d. 4. april kl. 9.30 (påskedag)
d. 11. april kl. 10.00
d. 25. april kl. 10.00 (konfirmation)
Planlægger møde i 2012.
Orienteringsmøde 8. april kl. 19.30 i
Fredenskirken
-- om hvordan man etablerer en
venskabsmenighedskontakt
Eksemplar til eftersyn.

d. 11/4 er det
Thorkild der prædiker.
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2.11 Forårsmøde i
Århus Stifts
Menighedsrådsforeni
ng
2.12 Næste møde

2.13 Lys på
kirken

2.14

Mandag d. 1. marts kl. 19.00 på
Diakonhøjskolen
Foredrag v/ Peter Værum og
underholdning v/The Old Barbershop
Singers
Onsdag d. 10. marts 2010 kl. 19
Linda har haft møde med Marinus fra
Borgerforeningen om enmet. Linda
har endnu engang fortalt om
menighedsrådets begrundelser for
ikke at købe lys til kirken. Linda
overvejer at skrive en artikel om
emnet til sognebladet.
Regnskabet 2008

Dicision modtaget

