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DAGSORDEN PUNKT SAGSINDHOLD BESLUTNING 

1. Godkendelse af 
dagsorden 

 Godkendt 

2. Meddelelser og Info  Se herunder  

3. Værtsmenighed for 
deltagere i International 
Kirkedage d. 8.-10. juni 
2012 

d.9 juni er deltager 
betaling 300 kr/person 

Det vil vi gerne, og 
betaler for deltagere fra 
Canada og evt 
rådsmedlemmer. 

4. Menighedsmøde Fastsættelse af dato 2012 Menighedsmøde afholdes d 
25/4-12. Begynder i kirken 
med andagt kl 19. 

5. Kvartalsrapport  Udleveres og gennemgåes 

6. Valg af formand  Linda Kristensen Bolet 
blev valgt 

7. Valg af næsteformand  Thorkild Q. Frandsen blev 
valgt 

8. Valg af kasserer  Thorkild Q. Frandsen blev 
valgt 

9. Valg af kirkeværge  Poul Erik H. Jensen blev 
valgt 

10. Valg af sekretær   Dorte Svenstrup blev valgt 

11. Valg af 
bygningssagkyndig 

 Per Natan blev valgt 

12. Revisionsprotokollat  Ingen anmærkninger. 
Underskrives 

13. Evt. 
Præsteindsættelse af 
Charlotte Frouvne Nayberg 
D 20/11-11 
Trige Kirke kl 9.30 
Spørring Kirke kl 11  
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DAGSORDEN PUNKT	   INDHOLD	   KOMMENTAR	  

2.1 Siden sidst	   ! BUSK 
! Alle Helgen 
! Div. post	  

BUSK	  var	  en	  festlig	  oplevelse	  
med	  mange	  konfirmander	  
og	  deres	  forældre.	  
Alle	  Helgen	  forløb	  fint,	  med	  
mange	  deltagere.	  Håber	  
meget	  på,	  at	  der	  er	  vejr	  til	  
levende	  lys	  uden	  for	  kirken	  
næste	  år.	  

2.2 Fremtidige aktiviteter	   ! Julekoncert d. 8.12. 
! 1. s. i advent	  

Julekoncert:	  Koncerten	  er	  
med	  Eva	  Sun	  Nyo	  som	  vil	  
synge.	  Efterfølgende	  er	  der	  
kaffe	  og	  kage	  i	  fælleshuset.	  
Linda,	  Kirsten	  og	  Dorte	  
sørger	  for	  kaffe	  og	  kage.	  
	  
Første	  søndag	  i	  advent:	  Vi	  
starter	  med	  gudstjeneste	  kl	  
15,	  og	  går	  kl	  16	  ud	  og	  tænder	  
juletræet.	  Efterfølgende	  
serverer	  aktivitetklubben	  
æbleskiver	  og	  gløck,	  som	  
meninghedsrådet	  sponserer.	  
	  
D.11/12-‐11	  er	  der	  Lucia	  optog	  
til	  gudstjenesten	  kl	  9.30	  i	  
Spørring	  kirke.	  

2.3 Sognebladsudvalg	   Ændring af levering af 
sognebladet.	  

Kommer	  fra	  jan	  2012	  ud	  med	  
Post	  Danmark.	  

2.5 Gudstjenester i 
Spørring	  

d. 20.11 
d. 27.11 
d. 7.12 er aflyst 
d. 11.12 
d. 20.12 (juleindledning) 
d. 24.12 
d. 25.12	  
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2.6 Møder i 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	  

Mødet	  d.	  30/5-‐12	  ændres	  til	  
d.	  2/5-‐12.	  
	  

2.7 Forårskoncert Der er kommet brev fra 
Brugerrådet med 
indbydelse til en aften, 
hvor det skal bestemmes 
om der fremover skal 
afholdes forårkoncert. 

Linda	  og	  Peter	  (evt	  Thorkild)	  
tager	  til	  mødet.	  Arbejder	  på	  
2	  fællessange	  under	  
koncerten.	  

 


