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DAGSORDEN PKT 

 
SAGSINDHOLD 

 
BESLUTNING 

 
1 Dagsorden Godkendelse af dagsorden  

2. Meddelelser og 
info 

Se pkt. 2 Meddelelser, info  

3. Siden 
sidst/evaluering 
 

a. Indvielse af Fælleshuset 
b.  
c.  
d.  
 

Dagen gik godt, og fremmødet 
var stort. 

4. Gave til 
fælleshuset ved 
indvielsen 

1.500 kr  Godkendt 

5. DKM Sigurd 
projektet 

Støtte projektet med ? Vi støtter kun lokale projekter. 

6. Klaver flytning Fra 1. sal ned til stuen. 
Pris: ca. 1000kr Jydsk 
flytteforretning 

Efter flytning skal der også 
købes en stemning.  
Efter stemningen har 
meninghedsrådet vedtaget at 
forære fælleshuset klaveret 
som gave 

7. Vedtægt for 
regnskabsfører  

Se vedhæftet fil Godkendt 

8. Vedtægt for 
kasserer 

Se vedhæftet fil Godkendt 

9. Sogneblad Se vedhæftet fil 
Anmodning om 10.000 kr 

Linda har undersøgt 
muligheden for at skifte trykker 
af sognebladet. Her har en 
trykker fra Viborg kommet med 
et tilbud som er godt 25oookr 
billigere. Linda fremsender  
tilbuddet via Merethe  som 
dagsordensættes til 
førstkommende 
redaktionsmøde. 

10. Budget 2010  Godkendt 
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11. Evt 
 

11.1 status v/ 
sognemødeudvalg 

Møde i udvalget d.14/5.  
Der skal være 5 sognemøder. 
Det første bliver i højskole-regi 
d 26/8. Derudover bliver der 3 i 
Trige og 1 i Spørring. 

 11.2 status v/ byfestudvalg Hvor meget skal der være åben 
i kirken?  
Åbningstider:lørdag kl 14-16 
hvor Conny Martins viser 
udsmykningen frem. 
Søndag er der 
familiegudstjeneste og 
efterfølgende rundvisning i 
kirken v. Ove Larsen, og 
børnene har mulighed for at 
komme i tårnet. Dette står 
Ruth og Anders for. 
 
Kirkekoncert: Steve Cameron 
med gospel-kor kommer. 
Lagkagerne laves på hotellet. 
Der laves lagkager til ca 150 
personer, da koret sidst var på 
50 personer. 
 
Flagning i byfesten: På trods af 
at vi allerede på 
byfestudvalgets første møde i 
feb gjorde det klart, at vi ikke 
længere kan påtage os 
flagopgaven som vi i mange år 
har haft, er vi igen blevet 
spurgt om vi ikke kunne klare 
opgaven alle dagene. Dette har 
rådet drøftet, og er enige om at 
vi ikke har muligheder herfor. 
Vi sørger for lørdag. 

 11.3 status v/ 
redaktionsudvalg (se pkt 9) 

 

 11.4 status v/ 
koncertudvalg 

D 6 sep: Trigekoret medvirker 
ved høstgudstjenesten . 
D. 3 dec katolsk kirkekor som 
julekoncert. 

 11.5 graver nyt Ruth skal have nye fakturer. Vi 
skal sikre at gironumrene ikke 
ændres ved overgang til 
Marianne. 

Linda Kristensen Bolet� 13/5/09 19:11

Linda Kristensen Bolet� 13/5/09 19:12

Linda Kristensen Bolet� 13/5/09 19:12

Linda Kristensen Bolet� 13/5/09 19:12

Linda Kristensen Bolet� 13/5/09 19:12

Linda Kristensen Bolet� 13/5/09 19:12

Linda Kristensen Bolet� 13/5/09 19:12

Slettet: 0

Slettet: 0

Slettet: 0

Slettet: 0

Slettet: unk

Slettet: 0

Slettet: 0



Spørring Menighedsråd 
Dagsorden 

onsdag d. 13 maj, 2009 
 

 11.6 kirkeværge nyt Stål-Diper arbejdet er sat i 
gang. 
Udvendigt malerarbejde er sat i 
gang. 
Der er indhentet tilbud nr 2 på 
malerarbejde indvendigt i 
kirken på 225.000 kr + moms. 
Poul Erik er i byggeudvalget i 
den nye sognegård. 

 11.7 sognemedhjælper nyt Studieturen er fuld booket. 
Guldlok teater d 8 /11 
Ca d.18/12 dukketeater Hyrden 
Forslag om Emil fra Lønneberg 
gudstjeneste med spisning d 21 
jan kl 17 i Spørring 
Mini konfirmanderne skal på 
besøg i Domkirken og i Vor frue 
kirke. 
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DAGSORDEN PKT 

 
SAGSINDHOLD 

 
KOMMENTAR 

 
2.1 Provstesyn d. 4. juni Spørring kl. 14.30; 

sognegården kl. 17.00 
 

2.2 Lokalplan Delområde X – tidligere lagt ud til en 
kirkegård 
Kommunen er meddelt at planer, 
projekter og penge har vi ikke til at 
bruge ved delområdet. 

 

2.3 Løgumkloster 
Højskole 

Div. studietur og kurser  

2.4 Kirku MVN har nu fået adgangskode og vil 
taste gudstjenesterne ind 

 

2.5 Mellemkirkelige 
Stiftsudvalg 

Stiftsdag: ”Kristnes livsvilkår i en 
global verden” d. 26. september kl. 
10-15 

 

2.6 Høring over 
regelsæt vedr. 
kirkens konsulenter 

Er en ajourføring og væsentlig 
forenkling af regelgrundlaget 
Frist d. 15. juni 
Se på IT-skrivebordet 

 

2.7 Stiftsudvalget for 
Diakoni og Sjælesorg  
 

Arrangement om fokus på diakoni og 
sjælesorg d. 9.-11/3-2010  
Tredelt:  

• konfirmandhold og 
minikonfirmandhold deltager i 
et løb 

• workshops for kirkelige 
medarbejdere/rådsmedlemmer 
om diakoni og sjælesorg 

• foredrag, film og koncert og 
det hele afsluttes med en 
natkirke 

 

2.8 Møde med MVN Thorkild og Linda var til møde d. 1. 
maj med Marianne om hendes 
overtagelse af regnskabsfører 
funktionen. Det sker inden d. 1. juni 
2009 

 

2.9 Budgetsamråd Der er budgetsamråd d. 27. maj kl. 
19.00 

 

2.10 Vederlag til 
graver 

Der forhandles om et vederlag til alle 
gravere. 

 

2.11 
Højskoleprogram 
 
 

Højskoleprogram 2009-2010 er 
udarbejdet. Første møde er d. 26. 
august kl. 19 ved Katja Holm og 
Lone Hindø 

 

Helge Bolet� 11/5/09 12:19
Slettet: 30



Spørring Menighedsråd 
Dagsorden 

onsdag d. 13 maj, 2009 
 

2.12 Budget og 
Regnskab 
 
 

Er afsendt og modtaget elektronisk af 
provstiet. 
Papir udgaver? 

 

2.13 
Pensionistudflugt 

Afgang fra Spørring kl 9.15 d. 3/6 
Turen går til Himmerland.  

 

2.14 
Indsamlingsbog? 

Forefindes bag alteret i kirken.  

2.15 Gudstjenester 
og Sogneblad 

Modtaget skrivelse fra Bodil 
Frederiksen, Fællesrådet i Trige 
Forespørgsel sendt til Merete Møller 
Se 2.4 

Forespørgsel om 
sognebladet kan 
komme på nettet. 

 


