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

 
DAGSORDEN PUNKT SAGSINDHOLD BESLUTNING 

1. Godkendelse af 
dagsorden 

 Godkendt 

2. Meddelelser og Info  Se herunder  

3. Bevilling til 
hjemmesiden 

Fire måneder á 1000 kr 
(inkl. moms) til 
igangsætning af 
hjemmesiden 

Godkendt 

5. Evt.  Præsterne skal på kursus 
fra d.7-11 maj 2012. 
 
Vi skal næste år forsøge at 
skrive i Sognebladet at det 
er muligt at søge om 
julehjælp. 
 

 
 
 
 
Meddelelser og Info 
 
DAGSORDEN PUNKT INDHOLD KOMMENTAR 

2.1 Siden sidst ! Lucia 
! Julekoncerten 
! Juleaften 
! Div. Post  

Modtaget materiale fra 
Løgumkloster, 
Kirkefondet, julehilsen 
fra borgerforeningen 

Lucia: God oplevelse. Stor 
succes. Godt antal med 15 
børn. 
Næste år kan vi f.eks lade 
børnene stille lysene efter 
indgangen på døbefonten, 
for igen at kan tage dem 
ved udgangen. Vi kan evt 
låne lysestagerne i Trige. 
Julekoncert: God koncert, 
med gode 
tilbagemeldinger.  
Juleaften: Fremgang i 
fremmødet. Man kunne 
overveje at tage 2 
gudstjenester i Spørring. 



Spørring	  Menighedsråd	  
	  
Dagsorden	  samt	  Meddelelser	  og	  Info	  
	  
11.	  januar	  2012 

 
 

Fx kl 14.30 og 15.30. Det 
vil dog være nødvendigt 
med en ekstra organist.  
Trige kunne så have 13.30 
og 15.30, og Ølsted kl 
14.30. Dette skal tages op 
på fællesmødet. 
 
Første søndag i advent: 
Fortsætter samarbejdet 
med borgerforeningen og 
aktivitetesklubben.  

2.2 Fremtidige aktiviteter ! Time out 18.1 & 28.2 
kl. 20.00 

! Liv og Vækst 25.4 
! Kyndelmisse 5.2 
! Langfredag 6.4 
! Sangdag med 

børnehuset 

Højskolen planlægger fra 
juni 2012 til jan 2014 sidst 
i denne mdr. 
 
Mini-konfirmanterne går i 
gang i foråret. 
Afslutningen vil muligvis 
blive i Spørring i uge 18. 
 
Sogneaften d 23/2: Peter 
kommer og fortæller om 
”Fra roehakker til præst”. 
 
I marts/april kommer 1. 
klasserne til Spørring Kirke 
som et kirke/spørring-
arrangement ved LH og 
CFN. 

2.3 Forårskoncerten orientering v/Peter Der er åbenhed for 
fremover at kunne indlede 
koncerten med en 
sang/salme, og afslutte 
med en sang/salme. 
Gerne med orkester til. 
Peter Viuff vil byde 
velkommen. 

2.4 Gudstjenester i 
Spørring 

15.1, 18.1, 29.1, 5.2, 
12.2, 26.2, 28.2, 11.3, 
25.3, 6.4, 15.4 

 

2.5 Jens Ole Henriksens 
afsked 

Reception i Vejlby 
Sognegård onsdag d. 18. 
januar kl. 15-18 
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2.6 Landsforenings af 
Menighedsråd 

debatmøde i Åbyhøj 
Sognegård: 
Provstibetænkningen 
Tirsdag d. 17. januar. 
Tilmelding senest d. 10. 
januar til landsforeningen 

 

2.7 DSUK Stiftsstævne Søndag d. 29. januar kl. 
14-20. 
I Mariager. 
Fokus på Berlin. 
Tilmelding til 
erik@berre.com 

 

2.8 Istandssættelsesudvalg orientering Bygningskyndig Sv. Aage 
Kirkegaard har været ude 
og bese kirken. Er kommet 
med et overslag vedr.  
restaurering af Spørring 
kirke. 
 
Rapporten fra 
energitjenestens 
datalogger er kommet. 
Den viser at vi bl.a skal 
blive bedre til ikke at 
tænde for varmen i kirken 
for tidligt. De 18 grader 
skal der først være i 
kirken 2 timer før 
gudstjenesten starter. Til 
det skal tænd/sluk uret 
bruges som allerede 
forefindes i kirken. 
Vi skal blive bedre til at 
udlufte. 

2.9 Fællespersonalemøde orientering Skal være  i Trige d. 23/2-
12 kl 17. 

2.10 Orientering om 
Lisbjerg kirkekontor 

 Der bliver lavet en ½ 
stilling mere til 
regnskabsføring. 
 
Kirkekontoret er 
nedjusteret til 30 timer 
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ugentligt. 

2.11 Fællesmøde med 
Trige og Ølsted 

 Mødet d 29/2-12 bliver 
rykket.  

 
 


