
Menighedsrådsmøde den 14. marts 2018 kl. 18.00   i Møgeltønder 

forsamlingshus

Deltager: Hanne Boldt, Birgit Laursen, Torben Hviid Nielsen, Jens Peter Jensen,

Jens Hansen, Jens Nissen, Gitte Clausen, Præst: Anne Marie Baun

Fraværende:

DAGSORDEN: REFERAT:

Kasserer:

1. Årsregnskabet v/ revisor Gennemgang af regnskab med revisor. Pænt overskud pga. 
sparsommelighed . 
Legatregnskaber: Der er få penge på Lücks legat, så vi vælger 
ikke at uddele i år.

Dagsorden: Godkendt 

Referat fra sidst: Godkendt. 

Formanden:

1. – Orientering: 
 Vielse af ikke 
sognebørn 13/10

2. - Post og skrivelser 

3. - Projekt 

4. - Forslag til brug af 
jordsalgspenge

5. - Kunsten i kirken 
påskedag. Jens N eller 
Hanne?

6. - Principper for 
bisættelse/begravelse 
/urnenedsættelse af ikke
sognebørn

1: Formanden har på MRs vegne godkendt bryllup af 
udensognsbørn

2: kontingenter fra DSUK til betaling, Vestslesvigs 
Kirkehøjskole og regning fra Kjelkvist

3: Vi skal have et færdigt projekt fra en orgelbygger, før vi 
kan gå til fonde. Gerne indhente pris fra konsulent

4: Forslag: lamper i kirken, lampe ved våbenhus, tårnur, it i 
kirken.  Film om kirken og dens historie Udvalg nedsættes i 
maj. 

5: Påskedag kl. 14. Hanne Boldt varetager opgaven. 

6: Vi vedtager, at de som gerne vil ligge på kirkegården, kan 
komme til det.

Punkt til et provstisamrådsmøde: Hvad gør vi, hvis der ikke 



bliver betalt for et gravsted?

Præsten:

1. - Post og skrivelser 
2. - Aktiviteter
3. - Tjenester 

1: En evt. lockout, vil ikke berøre Møgeltønder kirke, da det 
meste af vores personale er tjenestemænd. 
2: Sidste gang med konfirmander, de har lavet pæne billeder 
om påsken.
Der diskuteres: minikonfirmander, hvorledes det kan 
planlægges og hvem der skal varetage opgaven?   
3: Gudstjeneste frekvensen er tynd pga. præstenormeringen i 
området. 
Der arbejdes videre med gudstjeneste til cuppen., Hanne Boldt
taler med cupudvalget. 

Kirkeværge:

1. orientering 1: Der har været kontakt til Rene Weiland som fik opgaven 
med. kalkning. 
Der skal monteres et plastikstykke om en lynafleder, hvilket 
gøres når der er en lift på kirkegården til kalkning. 
Hanne skal spørge i provsti om de har vores overenskomster 
fra Fødevare- og erhvervsstyrelsen vedrørende  
jordombytning og jordsalg
2.

Kontaktperson:

1. – Vikar

2. - Orientering 

1: sanger: 8 x som konfirmandhjælp + 5 x som sanger    
Organist: 3
2: Organist vil gerne til DOKs stævne, betaling sker i 
fælleskab med kirkemusik højskolen. 
Lone er tilbage igen pr.1.3

Personale:

1. Orientering 
2.

1: Der kommer en resurseforløbs person 2 x 1.5 time i 8 uger 
Start den 19.3.
Forårs arbejdet er startet på kirkegården 
2:

Kasserer:

1. Årsregnskabet v/revisor 1

Evaluering:

1.- Siden sidst:
fastelavn 

Fastelavn: få i kirken. Vi ved ikke, hvad vi skal gøre ved det.

Udvalgene:

1.- Gudstjeneste
2.- Aktivitet 

 
1:
2: Ønsker korkoncert som julekoncert. Gerne ved kor. 



3.- Kirkegård
4.- Blad: hvordan er det 
gået med indsamling af 
stof?

3:
4: Er sent i trykken. 
I fremtiden kan vi nævne i bladet hvem fra sognet, der er: 
døbt, viet og døde 

Evt.

Næste møde:
Tirs d. 3 april.  Husk: 
Mødedatoer for de næste 
måneder

Godkendt:


