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DAGSORDEN PUNKT
1. Godkendelse af
dagsorden
2. Meddelelser og Info
3. Støtte af Festkirken

SAGSINDHOLD

Godkendt
Se herunder.
Festkirken i Aarhus er et
projektorienteret tværkirkeligt
samarbejde, der finder sted samtidigt
med Aarhus Festuge.	
  
Find mere på
www.festkirken.dk og www.facebook.co
m/Festkirken

4. Evt.

Meddelelser og Info
DAGSORDEN PUNKT
2.1 Siden sidst

2.2 Orientering
v/aktivitetsudvalg
2.3 Orientering v/Peter

BESLUTNING

Vi støtter med 1000
kr.

Bjørnshøj centeret
har 25 års jubilærum
til november. Vi
påtænker at sende
dem en hilsen.
INDHOLD

KOMMENTAR
Byfest:
God koncert med
Beatles musik og god
tilslutning. Det kneb
dog lidt med plads i
fælleshuset til
kaffen
efterfølgende.
Messy church:
Godt arrangement.
Programmet var lidt
tæt pakket og det
kneb med at nå det
hele.
Byvandring 11/9
Sogneaften 11/11
Fra 2017 vil vi
inddrage lørdag til
konfirmations dag i
pastoratet.
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Konfirmanderne vil
fremover komme til
undervisning fra 1516.30. En udfordring
mht tidspunktet.
Påtænker at servere
noget mad til dem.
Time out:
Der skal fremover
være kaffe/kage til
disse arrangementer.
Vi skiftes til at stå
for dette.

2.4 Orientering v/Lone

Luthers Nøgle:
D.3/10
Øve aften d.2/10
Vi skal stille med 2
personer fra
Spørring. Poul Erik
stiller op, og vi
håber også at
Johannes vil/kan.
Linda har beskrivelse
af opgaven.
Se mail fra Lone.
Pkt. 2.4
Præsterne i Aarhus
Nordre provsti skal
alle på besøg i UngK
hos ungdomspræsten
den 21. august.
Vi skal høre om den
første tid samt
drøfte, hvordan vi
kan indgå i det. Jeg
glæder mig meget til
at høre mere om
det.
Studiekredsen i
litteratur går snart i
gang. Folderen er
ved at blive
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udarbejdet. Efter
ønske fra deltagerne lægger
Steffen det i år til
rette over Lykke Per.
Højskolen er på
onsdag på studietur
hele dagen. Den går
til Egens Kirke samt
Friland. Vi har den
største bus, som kan
fås.
Blå timer begynder i
september. Folderen
er snart klar.
Pr. 1. september er
jeg ikke længere
sognemedhjælper.
Vedr. fælles
annoncering har vi
drøftet det i både
Ølsted og Trige, og
Peter vil kunne
fortælle om vore
overvejelser.
2.5 Orientering v/
kontaktperson
2.6 Orientering
v/istandsættelse
2.7
Sognemedhjælperstillinge
n

Medarbejdermøde torsdag d. 4. september
kl. 18.

2.8 Organiststillingen
(vikar)
2.9 Præstegårdssyn

Status: Samtale med 2 ansøgere torsdag d.
21. august kl. 15 i Trige Kirke

2.10 Kurser

Møde onsdag d. 27. august kl. 14.30 i kirken.
Status – modtaget svar ang. henvendelse om
et møde med Ølsted og Trige

Vedhæftet er referat fremsendt af Anna
Marie Christensen
Div. Kurser udbudt af Landsforening og
Stiftsudvalget for Sjælesorg og Diakoni. Se
DAB

Trige holder fast i at
de først vil se
nærmere på
situationen til deres
november måned.

