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DAGSORDEN PUNKT

Mødedeltagere: PV, TQF, PHJ, RSS, ASS, EJ, LB, DS
Afbud: LH, JH, LH
SAGSINDHOLD
BESLUTNING

1. Godkendelse af
dagsorden

Godkendt.

2. Meddelelser og Info

Se herunder.

3. Indsamling

Årets kollekt skal fastlægges.

4. Ansøgning om teater

LH ansøger om 2.500 kr til Børnekulissen til
julegudstjenesterne for
børnehaven/dagpleje i Spørring.

5. Protokollat
6. evt.

Vi bruger den vi
lavede til 2013 igen.
Vi tager dog
adventstiden for
2014 med også, hvor
vi samler ind til
menighedspleje.
Vi overvejer
alternative måder at
bidrage på. Fx et
konto nr til
gavekonto i
Sognebladet.
Vi vil gerne have
mere konkret at
vide, hvilket stykke
de spiller.
Er forelagt og
underskrevet.
Menighedsmødet
tænker vi skal være
i efteråret
/september. Fx som
et foredrag.
Ruth og Anders har
fået brug for en
løvsuger og en
traktor.
Tages op på næste
møde.

Meddelelser og Info
DAGSORDEN PUNKT
2.1 Siden sidst

INDHOLD
•
•

1.s. i advent med juletræstænding
Lucia optog / samarbejde med
Borgerforeningen. Der er ydet 1000 kr i
tilskud til juletræsfesten som vi plejer.

KOMMENTAR
Første søndag i
advent: Flot
fremmøde i kirken.
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•
•

julekoncerten
julegudstjenesterne

2.2 Peters punkt til
orientering

2.3 Orientering
v/aktivitetsudvalg

•
•
•
•

Messy Church 2014 med Morten DD
Byvandring i Spørring I samarbejde med
lokalarkivet
Kyndelmissekoncert (2.februar kl 16
2014).
Dukketeater for 3-6 årige (marts 2014)?

Samarbejdet
fungerede godt.
Lucia: 18 piger gik.
De sang flot og
samarbejdet med
borgerforeningen gik
godt.
Julekoncert: Flot
koncert.
Julegudstjenesterne:
Ca 25 mødte op d
22/12. Enkelte
børnefamilier og
flere ældre
mennesker. D. 24 var
kirken fyldt som
vanligt.
Rollespil med
prostiet (nordre)
d 3/10-2014 i
Todbjerg kirke/tårn.
Fungerer som
konfirmandundervisning.
Der forventes ca 700
konfirmander.
Julehjælp fra Lions i
Lystrup: Peter m.fl
var ude med 5
pakker i Spørring.
Kyndelmisse: Vi
serverer kaffe/juice
og småkager i
våbenhuset.
Messy church bliver
formentlig fredag d
23/5.
Dukketeater:
Thorkild laver en
søgning på et
dukketeater.
Byvandring: Et
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2.4 Orientering
v/istandsættelsesudvalg

Kirsten Trampedach, nationalmuseet beser
kirken torsdag d. 16. januar ca. kl. 11. PEJ,
LB, EHJ deltager i mødet.
Der skal derefter udarbejdes en plan til at
kigge på kirker.

2.5 Orientering v/
formanden

forslag er, at lave
byvandring i
forbindelse med
byfesten. Fx lørdag
formiddag.
Thorkild og Linda
skriver til
provstiudvalget for
at orientere om
byggeprojektet.
Vi mangler snart kort
til dåbshilsner mm.
Linda og Dorte
bestiller snarrest.
Vi har fået godkendt
årsbudget 2014.
Der er meddelt
decision af
årsregnskabet 2012.

2.6 Orientering v/ Lone

Højskole 22.1. Hellmut Toftdal om
Færøerne.
Blå time 28.1
Firkløverformiddag 26.2 v/ Charlotte
Nayberg
Arbejdet med visiterede borgere sammen
med Charlotte fortsætter.

