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DAGSORDEN PUNKT
1. Godkendelse af
dagsorden
2. Meddelelser og Info

SAGSINDHOLD

Godkendt
Se herunder.

3. 5% præstestilling

Besøg af Nanna Holm. Se endvidere
ansøgning allerede sendt af Steffen Lindfors
samt bilag fra Nanna Holm.

4. Sognemedhjælper

På sidste møde udbad vi svar fra Trige for at
sikre en rigtig forståelse af deres indstilling.

5. Samarbejdsaftale

For at fremtidssikre samarbejdet i pastoratet
at vi arbejder mod en formaliseret
samarbejdsaftale med Trige og Ølsted i
områder af fælles interesse. Henvisning til
LBK nr 771 af 24/06/2013 Lov om
Menighedsråd §42a
Se vedhæftede kollektliste fra tidligere og
forslag i et nyt skabelon.
Emne/organisationer bestemmes på mødet.

6. Kollektliste

7. Gravsteder – afskrivning
af gæld

BESLUTNING

Gæld på 2 gravsteder nr 72 1.625 kr og nr 82
2.258,55 kr indstilles til afskrivning.

Nanna præsenterer
sig.
Vi ønsker at støtte
organisationen
Danske diakon hjem,
og står bag
ansøgningen vedr. 5
% stillingen
fremsendt af Trige
menighedsråd d
21/1-15 til Århus
Stift.
Vi inviterer til
fællesmøde i
Spørring med de 3
menighedsråd, så vi
sammen kan drøfte
beslutningen om
ansættelse af en
kirke og kultur
medarbejder /
sognemedhjælper
eller ej.
Inviterer til
formænd/kasserer
møde sammen med
konsulent fra
Landsforeningen.
Fremover samler vi
kun ind til Lokal
Menighedspleje,
pånær den søndag
hvor konfirmanderne
samler ind til
Folkekirkens
Nødhjælp.
Vi afskriver.
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Drøftelse af placering og indhold af
8. Gudstjenester i
gudstjenester. Se gudstjenesteliste fra
Spørring

efterår/vinter. desuden LBK nr 771 §35-§38

Præsterne vil
fremover sørge for
at der mindst en
gang månedligt er
Altergang i Spørring.
Det vil fremgå af
Sognebladet til
hvilke Gudstjenester
der er Altergang.
Dette gælder til kl
9.30 Gudstjeneste.
Alle kl 11
gudstjenester er
med Altergang.

9. Evt.

Meddelelser og Info
DAGSORDEN PUNKT
2.1 Siden sidst

2.2 Orientering
v/aktivitetsudvalg

INDHOLD

KOMMENTAR

Lucia
Julekoncert

Korinord var rigtig
gode.

Aktiviteter i den kommende tid.

Lucia gik flot i
kirken. Det
fungerede ikke så
godt i Gymnastik
salen.
D.15/3 kl 11:”Det er
for børn” i Spørring
kirke. Hans Jørn
Østerby kommer. Vi
spiser pølsebrød
efterfølgende i
våbenhuset.
Dorte bager og
Thorkild køber
drikkevarer.
”Rod i kirken”. Vi
forestiller os et
arrangement sidst i
maj. Evt et ud af
huset arrangement
til fx Moesgaard i
samarbejde med
spejderne.
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Byfest 2015.
Kirkekoncert torsdag
og evt
Ungdomskoncert
med rap fredag aften
i samarbejde med
Klubben. Peter
arbejder mere med
Rap-koncert.
Torsdagens koncert
er ikke på plads
endnu. Der bliver
entre på 50 kr.
D.2/3.
Konfirmandkaravane.
D 8/3 samler
konfirmanderne ind
til Folkekirkens
Nødhjælp.
Klassen 2B vil
udsmykke Spørring
Kirke til Påsken.
Højskolen er godt i
gang. De planlægger
studietur.

2.3 Orientering v/Peter

2.4 Orientering v/Lone

Det er en
menighedsråds
beslutning at der
ikke tages
billeder/video under
kirkelige handlinger.
D 9/5 er der
studietur for de 3
menighedsråd til
Ringkøbing og
omegn.
2.4 Orientering v/
istandsættelsesudvalget
2.5 Orientering v/
kontaktperson

Møde afholdt d. 8. januar 2015
Anders Glavind, med speciale i
kirkerestaureringer er tilknyttet projektet.
Kontraktoplæg gennemgået, rettet til.
• Medarbejdermøde d. 19. februar
• Tak fra Finn
• Forsikring af frivillige ved kirken

Det er ikke muligt at
tegne en forsikring
for frivillige
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arbejdere ved
kirken. Linda
arbejder videre med
dette.
2.7 Div. Post fremlægges

