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Mødedeltagere: PEJ, LBK, TQF, KJ, EJ, ASS, RSS, PV, DS 
Afbud: CFN, LH 

 
DAGSORDEN PUNKT SAGSINDHOLD BESLUTNING 

1. Godkendelse af 
dagsorden 

 Godkendt 

2. Meddelelser og Info  Se herunder  

3. Kvartalsrapport Godkendelse Thorkild uddeler og 
gennemgår denne. 

4. Regnskabsinstruks Godkendelse Regnskabsinstruks for de 
lokale kirkelige 
myndigheder omdeles, 
samt bilag til 
regnskabsinstruksen 
gældende for Spørring 
menighedsråd. 
Gennemgåes og 
godkendes. Alle 
rådsmedlemmer og 
ansatte skriver under. 

5. Evt.  Hjemmeside: Arbejdet 
med denne er sat i gang. 

6. Protokolat for 
årsregnskab 2011 

 Godkendt  og 
underskrevet. 

7. Ansøgning fra 
Støtteforeningen for børn 
i Spørring 

 Vi bevilliger 1000 kr til 
støtteforeningen for børn i 
Spørring efter ansøgning. 

 
 
 
 
Meddelelser	  og	  Info	  
	  
DAGSORDEN PUNKT	   INDHOLD	   KOMMENTAR	  

2.1 Siden sidst	   Byfest; Kristi Himmelfart 
Pinse; Div. post	  

Byfest:	  Elvis	  koncerten	  
forløb	  godt,	  og	  der	  var	  stor	  
tilslutning.	  
Lagkage	  serveringen	  i	  
fælleshuset	  var	  ligeledes	  
godt	  besøgt.	  
Diverse	  post	  gennemgåes.	  
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2.2 Fremtidige aktiviteter	   ! Høst 
! Udflugt d. 10.9: 

tilmelding eller afbud 
senest d. 2. september 
kl. 13	  

Høst	  gudstjenesten	  bliver	  d	  
25/9	  kl	  10.	  Peter	  forsøger	  at	  
finde	  ud	  af	  om	  børnekoret	  
og	  evt	  konfirmanter	  kan	  
deltage.	  Linda	  og	  Thorkild	  er	  
ansvarlig	  for	  maden	  til	  
høstfrokosten.	  
	  

2.3 Indstilling af 
sognepræst	  

Charlotte Frouvne Nayberg 
er indstillet til stillingen 
som 
overenskomstansatpræst i 
Trige-Ølsted-Spørring og 
Skejby-Lisbjerg pastorater	  

	  

2.4 Forslag til datoer 
rådsmøder 2012	  

onsdag d. 11.1; 14.3; 
30.5; 22.8;26.9;14.11 
*orienterende møde 
onsdag d. 12.9 kl.19 
*menighedsrådsvalg d. 
13.11	  

Godkendt	  

2.5 Menighedsmøde 
evaluering	  

	   Vi	  udvælger	  3	  af	  de	  8	  
fokusområder	  vi	  fandt	  på	  
Menighedmødet.	  
1:	  Børn.	  Vi	  vil	  forsøge	  at	  få	  
planlagt	  2	  
børnearrangementer	  i	  2012.	  
Det	  første	  i	  feb	  og	  det	  
næste	  evt	  i	  forbindelse	  med	  
høst.	  
2:	  Gudstjenester.	  
Eksperimenter	  med	  
konfirmant-‐ledet/spaghetti	  
gudstjenester,	  samt	  
fyraftens-‐gudstjenester/	  
aftensangsgudstjenester.	  	  
3:	  Kommunikation.	  På	  dette	  
område	  er	  vi	  allerede	  i	  gang	  
med	  sms-‐service,	  
hjemmeside,	  sogneblad	  og	  
nye	  skilte	  ved	  kirken.	  
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Evaluering	  af	  selve	  mødet,	  
så	  var	  der	  forventning	  om	  at	  
deltagerne	  havde	  været	  
mere	  i	  arbejdstøjet	  den	  dag.	  

2.6 Orientering fra 
kontaktperson	  

planlægningsmøde 
omkring gudstjenester	  

Kirkens	  personale	  indkaldes	  
hvert	  3	  mdr.	  til	  et	  møde	  af	  1	  -‐
1½	  times	  varighed.	  Dette	  for	  
at	  fremme	  samarbejdet.	  

2.7 Fællesmøde	   torsdag d. 25. august kl. 
19 i Trige Sognegård 
Se vedhæftede dagsorden.	  

	  

2.8 
Landemodegudstjeneste	  

d. 7. september kl. 10.00	   	  

2.9 Årlige syn	   7/9 kl. 15	   	  

 
 


