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Dagsorden   

1. Velkomst og præsentation af 
menighedsrådet 

 

- Menighedsrådet gav en lille præsentation af hvem de 
var. 

2. Beretning ved formanden 
Britta Høj Andersen 

 

- Britta fremlagde Årsberetningen. 
- Der var i denne forbindelse en lille snak omkring 

hvordan kirkegården kommer til at se ud i fremtiden. 
Der er ikke nogen plan for dette, men der arbejdes på 
en løsning fra provstiet, hvor der vil være en 
konsulent som køre rundt og besigtiger kirkegårdene i 
provstiet. 

- Der blev spurgt til, om der i menighedsrådet var taget 
stilling til, problemet med brug af kørestol på 
kirkegården. 

 
- Årsberetning er vedlagt dette referat 

3. Orientering omkring 
regnskabet og om budget 
2018 ved kasser Ralf 
Roelsgaard 

 
 

- Ralf gennemgik 2016 regnskabet, og fortalte hvorfor 
der var et underskud. Underskuddet er dog blevet 
dækket ind i forbindelse med ekstra bevillinger, som 
ikke fremgår af regnskabet for 2016. 

- Budgettet for 2018 blev gennemgået, og gav ikke 
anledning til spørgsmål. 

4. Orientering omkring 
hjemmesiden og facebook 
ved næstformand Martin 
Jensen 

 

- Martin fremlagde menighedsrådets vision omkring IT, 
og brugen af Facebook / infoskærme som et talerør til 
menigheden i sognet. 

- Hjemmesiden www.haderupsogn.dk nedlægges, og 
erstattes af www.sogn.dk/haderup/  

- Fremtidens kommunikation mellem kirken og 
menighed vil blive mere digitaliseret, mens 
kirkebladet og opslagstavler bibeholdes i deres 
nuværende form. 

5. Orientering omkring arbejdet 
med visioner ved 
menighedsrådsmedlem 
Trine Olesen og præst 
Christian Kjær Bjerre 

 

- Christian og Trine fremlagde og fortalte om det 
arbejde som skal laves i forbindelse med at Den 
danske folkekirke skal have udarbejdet en fælles 
vision. 
Christian fortalte om de paralleller som kan trækkes til 
vores naboland Sverige, og hvordan de arbejder med 
dette. 

- Imens kaffen blev serveret, var der en lille åben snak 
omkring, hvordan menighed så på disse visioner, og 
hvordan der i fremtiden skal arbejdes med dette. 

6. Drøftelse omkring frivillighed - Frivillighed er stadig noget som der i sognet skal 
være i højsædet, og det er samtidig vigtigt at der 



arbejdes på at får den yngre menighed med, og 
muligheden for at lave samarbejder på kryds og 
tværs af foreninger. Folkekirkens nødhjælp og FDF 
spejderne. 

- De frivillige som på nuværende tidspunkt hjælper til 
ved arrangementer, fik en stor tak samtidig med et 
håbet om at de ville forsætte.  

7. Drøftelse omkring 
gudstjeneste tidspunkter 

 

- Der blev drøftet om tidspunkterne for søndags 
gudstjenesterne skulle flyttes til et andet tidspunkt. 

- Der blev snakket om at flytte en gudtjeneste engang i 
mellem til klokken 16:00, da der måske ville komme 
flere, men samtidig blev menighedsrådet og gjort 
opmærksom på at der er ældre som har besøg af 
hjemmeplejen samtidig med at der er gudstjeneste, 
og derfor ikke har mulighed for at deltage. 

8. Afslutning ved 
menighedsrådsmedlem Karl 
Henrik Laursen 

 

- Karl Henrik lavede en rigtig fin afslutning på 
Menighedsmødet. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Haderup Menighedsråd 
Årsberetning 2017  

 
Menighedsrådet: 
Som nyt menighedsråd tiltrådt i december 2016 fik vi overleveret arbejdet 
fra det afgående råd og så kunne vi bare se at komme i gang. 
Vi fik os konstitueret på første møde og var klar til arbejdet. Vi forsøgte at 
se arbejdet i det nye menighedsråd, som når man købet et nyt hus med 
have. Så er det klogt at se hvordan det første år går, se hvordan alle årstiden 
ser ud inden der kommer ændringer i støbeskeen.  
Vi har brugt en del tid her i starten på at finde vores roller og få ramme sat 
for vores opgaver. Vi har deltaget i nogle tema møder i prostiet omkring de 
enkelte funktioner så som formand, næstformand, sekretær, kirkeværge, 
kasser og kontaktperson. Her har vi fulgtes ad flere af gangen for at få 
indsigt i funktionerne. Det er gået meget på praktiske opgaver og en del 
formelle formalier som skal gøres. Vi ser alle sammen fra til at komme i 
gang med diakoni og kirkensliv i sognet.  
Biskoppen har sendt et oplæg omkring visioner ud til alle menighedsråd og 
dem glæder vi os til at komme til at arbejde med efter sommerferien. 
Christian og Trine er i gang med at planlægge arbejdet med dette og vil kort 
orientere om det senere i aften. 
 
Først på året fik vi besøg af arbejdstilsynet på kirkegården. Vi fik et påbud 
da der desværre ikke var lavet APV (arbejdsplads vurdelinger) på alle 
medarbejderne.  Vi fik også et påbud på at medarbejderne ikke må pudse 
vinduerne i kirken uden et stillads.  
Efter vi har fået lavet APV på samtlige medarbejder, og handleplaner har vi 
ændret nogle ting og sat nogle ting på budgettet for det kommende år.  
Budgettet og regnskabet for menigheden har vi brugt en del tid på at få 
forståelse for og det vil Ralf komme ind på i punktet regnskab og budget 
efter beretningen. 
Vi afholdt indsamling til Folkekirkens nødhjælp og havde en dejlig flok 
FDF´er samt nogle konfirmander der deltog sammen med en flok fra 
menigheden, det takker for for. Vi har aftalt med Feldborg menighedsråd at 
vi lave to indsamlingssteder til næste år og så skal vi i Haderup indsamle i 
vores eget sogn og Feldborg sørger selv for deres indsamling. Vi forventer 



stadig FDF vil være en del af indsamlingen så vi fordeler de unge alt efter 
hvor de gerne vil gå eller hvor de bor. 
Vi har haft kigget på vores informations kilder. Både hjemme siden og 
facbook. Det vil Martin orientere om på et senere punkt i aften. 
Lige nu er vi ved at kigge på vores kirkeblad, vi har i dag haft møde med 
trykkeriet og udvekslet ideer til hvordan vores kirkeblad kunne komme til 
at se ud. Vi har ikke endelig besluttet os på noget, men vi skal have det på 
vores næste fælles møde med Feldborg menighedsråd. Så må vi se hvad det 
kan fører til.  
 
Der har været et ønske at gå over til almindelige oblater i Haderup kirke da 
de er mindre porøse og ikke bliver påvirket at temperatur svingninger i 
kirken. Vi har dog besluttet at det stadig kan lade sig gøre at få gludenfri 
oblater blot skal den enkelte lige kontakte præsten eller kirketjeneren og 
give besked ved ankomsten til gudstjenesten.   
I samme omgang er det blevet besluttet at der bruges druesaft til børne og 
familie gudstjenester.  
Så håber vi at kunne tilgodese alle kirkegænger. 
 
Vi er ved at fået lavet et eftersyn på alt telefoni og internet. Det er vi spændt 
på hvad fører til af ændringer. Den første ændring er ved at bliver lavet ved 
at Christian har fået et nyt arbejdsmobil nummer som er 51 42 20 10 og på 
et tidspunkt lukkes det fastnet nummer der er på præstekontoret og mobilen 
vil være det nummer vi træffer præsten på. Det vil naturligvis komme til at 
stå i kirkebladet så ingen er i tvivl om hvordan man kommer i kontakt med 
præsten.  
 
Kirken og Kirkegården: 
I kirken har vi fået en vinduespudser, så medarbejderne ikke skal stå 
uhensigtsmæssigt og pudse vinduer, derved undgår vi at købe/bruge stillads 
til dette formål.  
Vi er ved at få kontakt til de håndværkere der har renoveret kirken. Der er 
ikke lavet byggesyn og dermed er selve renoveringen ikke blevet set efter 
og godkendt. Vi har lidt udfordringer med rengøringen af gulvene som vi 
arbejder på at få løst. 
Børnetaskerne som børnene kan benytte sig af i kirken er ved at bliver 
kigget efter og vil bliver opdateret så de vil være spændende for børnene. 
Vi har drøftet dåbsfadet og vedligeholdelsen af dette i forhold til AVP´en. 
Vi får et firma til at komme og kigge på fadet og give et tilbud på at få det 
pudset op så fadet skulle blive nemmere at holde pænt. 



Ligeledes skal vi have forsølvet vores kalk til nadvervinen samt nogle af 
bægerne. Det arbejder vi på at få klaret i løbet af sommeren. 
Kirken og indgangsportaler vil blive kalket i år, vi er ved at få lavet aftale 
med det firma det fik opgaven efter vi havde fået lavet tilbud fra et par 
stykker.  
På kirkegården er medarbejderne i gang med at skifte en del hæk ud med en 
fin granit kant som adskiller grusstien fra gravstederne. Der er ligeledes 
blevet sået græs i en del af kirkegårdens areal, så det ikke ser så tomt ud 
med de tomme gravsteder. Der bliver også lavet flere urnegravsteder da vi 
kan se der er en større efterspørgsel på disse. 
 
Kirkehuset: 
Kirkehusudvalget er i gang med at kigge på udlejningsaftalerne samt 
kontrakten med kirkehusforvalteren. Det er altid godt at få kigget det der 
ligger lidt efter i sømmene og se om de er tidssvarende.  
Vi arbejder på at få udskiftet vores mikrofoner i kirkehuset og få set om 
vores lyd anlæg skal renoveres.  
 
Aktiviteter: 
Vi er ved at have et program for kirkehøjskolen klar som i kan læse i 
kirkebladet der kommer til september.  
Adventsfesten bliver den 14. december og der får vi besøg af Kristian 
Mejdahl.  
Julekoncerten den 15. december bliver lavet sammen med Haderup 
borgerforening og Haderup/Feldborg FDF. Det bliver en julekoncert i 
børnehøjde og vil starte ved FDF huset på Hedevej. Når programmet ved 
FDF huset slutter, går vi i fakkeloptog til kirken til julekoncerten. Derefter 
slutter arrangementet så alle kan komme hjem i ordentligt tid. 
 
I Haderup kirke vil der bliver en gudstjeneste for hørehæmmede fra hele 
pastoratet, det vil blive den 18. marts 2018.  
 
Medarbejderne: 
Vi som kontaktpersoner i Haderup og Feldborg har haft et møde med HR 
konsulenten i provstiet hvor vi har gennemgået alle ansættelsesforholdene 
og fået et overblik over dem. Vi skal have lavet en samarbejdsaftale 
omkring vores fælles organist og gravermedhjælper. Dette vil vi naturligvis 
gøre sammen med de enkelte medarbejdere i løbet af efteråret. Ligeledes 
skal vi have finpudset organist samarbejdsaftalen med Simmelkær, Ilskov 
og Grove.  



 
 
Steffie blev desværre sygemeldt mens hun var i Tanjas barsels vikariat. Det 
gjorde vi fik en ny vikar Ebbe Willemann i april måned. Han var så heldig 
at få tilbudt et længere varende job end vi kunne tilbyde og han stoppede 
med udgangen af april måned. I samarbejde med Hans besluttede vi at 
trække lidt mere vikar ind til kirkelige handlinger samt at udsætte opgaver 
der kunne vente, og så ansatte vi ikke en gravermedhjælper for maj måned. 
Nu er vi glad for at have Tanja tilbage efter en forhåbentlig dejlig 
barselsorlov.   
Vi vil gerne fra menighedsrådet takke vores dygtige medarbejder for flot 
arbejde og et godt samarbejde med os til gave for alle. Vi vil samtidig sige 
tusind tak til Steffie for hendes hjælp og vi vil lykønske dig med den 
lykkelige omstændighed du er i nu.  
 
Til sidst i denne beretning vil vi gerne give en stor tak til alle de frivillige 
der hjælper os med forskellige opgaver. Så som kirkekaffe, kirkehøjskole 
kaffe, udlejning af kirkehuset og forskellige udvalgsopgaver. Det sætter vi 
meget stor pris på, for det er u undværligt for os, når vi stadig er aktive på 
arbejdsmarkedet.  
 
Hermed er beretningen fra Haderup menighedsråd afsluttet. 
 


