
 

Spørring Menighedsråd 

Dagsorden samt meddelelser og info 

14. juni 2022 kl. 18.00 – 20.00 i Spørring Sognehus. 

 

 

  

Indkaldte: DS, HD, JC, MC, RB, TG, TQF 
Afbud: HD 

Alice og Lars deltager. 
DAGSORDEN PUNKT SAGSINDHOLD BESLUTNING/ 

KOMMENTARER 

1. Godkendelse af 
dagsorden 

 
 
 
 

Godkendt 

2. Meddelelser og info 
 

Se herunder. 
 
 
 

 

3. Involvering af frivillige  Drøftelse af hvordan vi i højere grad 
kan involvere frivillige i aktiviteter og 
øvrige arbejde omkring kirken. 
 

Vi vil forsøge at spørge 
nogle personligt. Flere 
forslag er nævnt, og 
Merete og Trine spørger 
dem. 

4. Udstilling af kunst 
 

Drøftelse af politik for brug af 
Sognehuset til udstilling af kunst. Se 
bilag 1. 
 

Rådet er enige om, at 
Sognehuset ikke skal 
være et sted med 
mulighed for 
udstillinger. 

5. Anskaffelse af 
klaver/keyboard og ekstra 
højskolesangbøger til 
Sognehuset 
 

Drøftelse af behov og muligheder for 
at søge støtte fra fonde. 

Behovet for et keyboard 
har ikke vist sig herfor 
(endnu), så for 
nuværende gør vi ikke 
mere ved dette. 
Det samme gør sig 
gældende for 
Højskolesangbøgerne. 

6. Eventuelt 
 
 

 
 
 
 

Forslag om nøgleboks til 
Sognehuset.TQF 
undersøger om vi må 
bore en ind i husvægen. 

 
 
Meddelelser og info 
DAGSORDEN PUNKT INDHOLD KOMMENTAR 

2.1 Orientering fra 
præsterne 
 

 Præsentations af 
årshjulet for aktiviteter 
i TØS 

2.2 Nyt fra 
aktivitetsudvalget  
 

Bemærk deadline til næste udgave af 
sognebladet er den 25/7-2022. 

Foredrag om kristendom 
og Matodor d 4/10 som 
Sogneaften. 
Høstgudstjeneste med 
smørrebrød d. 25/9 

2.3 Nyt fra 
Sognehusudvalget 
 

 Vi har haft møde, og har 
fået ryddet op bl.a i 
levn fra 



kirkerenoveringen.  
Der er stadig uvished om 
hvor pengeskabet til 
kirkesølvet kan stå i 
kirken, og om det kan 
skiftes ud til et mindre 
der opfylder sikkerheds 
kriterierne.  
Opvaskemaskinen bliver 
på torsdag 
omprogrammeret så den 
får et hurtigt 
opvaskeprogram. 

2.4 Modtaget post 
 
 

Invitation til fejring af det nye ”Rum 
for tro og fordybelse” på Aarhus 
Universitetshospital. Se bilag 2. 

Udflugt med Ølsted d 
24/9 

NÆSTE MØDE ER D. 9/8-22   

 


