
 

 
 

 

Menighedsrådsmøde den 9. maj 2019 kl. 19.00 i præstegården 
 

Deltager: Hanne Boldt, Birgit Laursen, Torben Hviid Nielsen, Jens Hansen, Jens Nissen, Gitte Clausen, Præst: 

Christina Rygaard Christiansen 

 

Fraværende: Jens Peter Jensen 
 

DAGSORDEN: REFERAT: 

  

Dagsorden: Godkendt  

  

Referat fra sidst:  Godkendt  

  

Formanden: 

1. Orientering  

2. Post og skrivelser  

- Digital tilmeld. til 

konfirmation med 

Nem-id på sogn.dk 

 

- Sikker-post-

formular lægges ud 

på sogn.dk 

 

3. Projekt orgel v/organist 

ACK 

 

4. Beslutning om 

lydanlæg. Tilbud følger 

som bilag torsdag 

 

5. 2. pinsedag.  

Hvem gør hvad?  

 

6. Forespørgsel om 

koncert i juni i 

samarbejde med Tranen 

 

7. Altergang og 

aftengudstjeneste 

 

I alt ca. 60 minutter til 

formandens punkt 

 

 

1: Arkitekt har sendt projekt om lovliggørelse af tagrender. 

Dette skriv sendes hurtig videre til provsti og stift  

Indkaldt til møde med PU 21.5 : Kirkeværge, kasser, formand 

deltager.  

Vi holder fast i varme rep. der blev til udskriftning. 

5 % midler til 25.625 kr. til klokke udskiftning.  

2: Sikker post mellem præst og borger sker via sogn.dk  

Konfirmand tilmelding via sogne.dk eller egen hjemmeside. 

Alt kopi skal registreres i en måned. Fra 10/5 – 11/6. 

Orienterings møde den 15/5 kl.19 Brorsonhus. 

 

3: Der er lavet projekt for renovering af orglet. Projektet 

sendes til orgel bygger til prisvurdering og der senere kan 

søges fonde.   

 

4: lydanlæg 2. tilbud er indhentet, tilbuddene ligner hinanden. 

Tilbunden vil løbe over 300.000 kr. i det tilfælde er nødvendig 

at indhente yderligere tilbud. Der er bevilget 300.000 kr. er 

der bevilget, dette beløb vil overskrides.  

Kirkeværger kontakter den ene udbyder og sætter projektet i 

gang.  

 

5: EL: Jens Hansen, Abild tager lyd med, Bæger tysk præst, 

Kurve til brød og bord som alter som alter. 

Telt Jens Hansen.  

 

6: Koncerten holdes ikke i kirken.  

 

7: Der aftales der holdes en korter gudstjeneste om aften og 

med altergang.   



  

Præsten: 

1. Post og skrivelser  

2. Aktiviteter 

3. Tjenester  

 

1:  

2: Konfirmand indskrivningstjeneste den 1/919 sættes på 

Møgeltønder facebook. Menighedsmøde den 8.9 19  

Mini konfirmation er under udarbejdelse.    

3: 2. juni Steen Thygesen holder gudstjeneste i kirken. 

  

Kirkeværge: 

1. Orientering  

2. Tagrendeprojekt 

 

1: Udflugt: 7.30 afgang hjemme igen kl. 18.  

2:  

  

Kontaktperson: 

1. Vikar 

2. Orientering  

 

1: Organist: ingen vikar. - Sanger: x 7  

2: Der er udelt et legat til en konfirmand fra legat kassen. 

Der er oprettet en sommervikar stilling og muligvis en vikar 

stilling i syge fraværs perioden.  

  

Personale: 

1. Orientering  

 

1: kontrol af brand alarm og lynafleder. 

Ferie regnskab.  

  

Kasserer: 

1 

 

1: Buget er gennemgået med regnskabs konsulent. 

  

Evaluering: 
Siden sidst:  

Påsken   

spec. konfirmation 

 

Påsken: smuk sang langfredag.  

  

Spec konfirmation gik rigtig godt.  

  

Udvalgene: 

1. Gudstjeneste 

2. Aktivitet  

3. Kirkegård 

4. Blad 

  

1: 

2: 

3: 

4: deadline på blad 1juli. omdeling medio august.  

  

Evt.  Hjemmeside: pro it kontaktes.   

  

Næste møde: tirs. 4/6.  Møde med regnskabskonsulent: 13/8 og den 5/11 

Tegning af præstegård sendes til Hanne inden kr. 

himmelfartsdag.  

  

Godkendt: 


