
 
 

 
 
 
Menighedsrådsmøde den 8.januar 2019 kl. 19.00  i  Møgeltønder præstegård 
 
Deltager: Hanne Boldt, Torben Hviid Nielsen, Jens Nissen, Gitte Clausen, Præst: 
Christina Rygaard Christiansen, Jens Peter Jensen 
 
Fraværende: Jens Hansen, Birgit L 
 
DAGSORDEN: Referat: 
  
Dagsorden: Godkendt  
  
Referater: fra nov. og dec. Godkendt  
  
Formanden: 
1.– Beslutning om 
gravminderegistrering af  
hele kirkegården. Ansøge 
midler? 
 
2.- Orientering: 
Ansøgt PU om huslejehjælp 
og ny klokkemotor  

 
3.- Post og skrivelser: 
Redegørelser til PU vedr. 
robotplæneklipper og 
bemærkninger fra PWC 
revision af årsregnskab 
2017 
 
4: -Projekt: Orglet 
Organist deltager på februar 
mødet 
 
 

 
1: Gravminde registrering. Der er ikke noget, der er 
gravminde registeret på kirkegården, prisen herfor er 14.000 
alt incl. Der er forslag om at sætte på budget 2020  
 

2: Der er ansøgt om klokke renovering og husleje i Rørkær.  

 

3:Hanne B har svaret på de forbehold der var i regnskab 2018 

Der er lavet udkast til tegninger til præstegården, vi havde 
bedt om pris på at få lavet tegninger. Torben H Nielsen tager 
kontakt til arkitekten i morgen.  

4: Organisten kommer med til næste MR møde vedr. orgel 
projekt. Hanne B udnævnes til menighedsrådets tovholder på 
projektet. 

 



5: – Foredrag/sangaften  
26/2. Hvordan gør vi mht. 
tilmelding og billetter?  

5: Foredrag den 26.2 gratis adgang for indbygger i 
Møgeltønder sogn, der er 150 pladser.  

 
  
Præsten: 
1- Post og skrivelser  
2- Aktiviteter 
3- Tjenester  

 
 

 

2: Præsten spørger om det er kutyme med konfirmand 
udflugt. Konfirmander: tager på tur, formentlig til Ribe.   

3: Kirsten Elisabeth fra Tønder står for gudstjeneste den 20.1 
og 13.1   

 
Kirkeværge: 
1. orientering vedr. rep af 
kirkedige mod nabo 
   
 

 

1: Stendiget skal gås efter, der tags kontakt til Kjelkvist for en 
vurdering. Der søges om midler i budget 2020 til renovering 
af hele norddiget. 

  
Kontaktperson: 
1- Vikar 
2 – Orientering: 
Konfirmandunderviser i 
januar 

 
 

1:Vikar: Sanger: x 7 Organist: ?  

2: På fredag er det Hjørdis der leder konfirmand- 
undervisningen og Birgit er assistent.  

En konfirmand har søgt om konfirmand hjælp fra legatmidler. 
Birgit tager sig af det. 

 
  
Personale: 
1. Orientering  

1: Juletræerne er ude af kirken, der er startet på rengøringen. 
Der har ikke været kalender møde i den seneste tid, der 
ønskes en dato for nyt kalendermøde.   

Der er sendt kirke-statistik rundt.  

  
Kasserer: 
1: Juleindsamlingen 
 
 

 
1: Juleindsamling: den 24.12: 2527 kr.  31.12: 72 kr. 
Mobilpay er oprettet. Jens Peter har ønske om synlige skilte 
mee nummeret i kirken, så turister donere beløb. De må bare 



ikke blive for store.  

Telefonnummeret til præstegården er nedlagt 

 
  
Evaluering: 
1.- Siden sidst: jul og nytår 

Familie gudstjenesten: var fremragende.  

Jul og nytår: godt fremmøde  

  
Udvalgene: 
1.- Gudstjeneste 
2.- Aktivitet  
3.- Kirkegård 
4.- Blad  

  
1:  
2: 
3:  
4: 

  
Evt. Borgerforeningen, vil gerne være med til at støtte op om 

aktivitet/koncert i kirken. Vi vil meget gerne samarbejde  

Vsionsdag den 26.1 kl. 9.30 – 15.00 der laves dagsorden. 
(Gitte og Hanne, Christina er med på mail) – Torben Nielsen 
sørger for forplejningen  
9.30: MORGENMAD.  10.00-12.00 ARBEJDE MED PERSONALE    
12.00-12.45 FROKOST. ARBEJDE VIDERE TIL 15.00 - MR ALENE. 
 

  
Næste møde: 5. feb. 2019 BL og JH skal skrive under på referater fra nov og dec.  

Indgangsskiltet? 
  
 

  
 
Godkendt: 


