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Referat fra mødet i menighedsrådet onsdag, den 11. august 2021 kl. 16.30 

i konfirmandstuen i 1913-bygningen 
 

 DAGSORDEN REFERAT   /   BESLUTNING 

 Afbud / fravær Ingen 
   

1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt 

   

2. Siden sidst:  

a) Referat fra sidste MR-møde den 16.06.202 Korset: Der arbejdes stadig på en løsning 

b) Planlægning sogneudflugt den 14.08.2021 37 deltagere 

c) Klargøring kirkeblad august – november 2021 Forløber planmæssigt 

   

3. Til behandling og godkendelse:  

a) Vedtægt for kasserer  Gennemgået og underskrevet af Allan J. 

b) Vedtægt for regnskabsfører  11.08.21: 

Gennemgået og skal underskrives af Maria H. 

Bogføring senest 30 dage efter registrering. 

Evt. kassebeholdning max 500,- 

c) Ny Regnskabsinstruks 2020/2021 til behandling 11.08.21: 

Afsnit 2.2.4. Indsamlede midler: Kontanter til 

Maria H. som indsætter beløb på konto. 

2.2.5. Mobile Pay. Vi skal undersøge hvad der 

er af muligheder og hvad andre sogne gør her 

før vi bestiller MP.  

2.5.1. Kontant Kassebeholdning. Hvis behov 

oprettes kasse hos Maria H. (max 500,-)  

Bilag 2 og 3: Disponeringsgrænse anbefales af 

revisor men vi venter med at sætte det på til vi 

ser om der er behov for det.. 

Bilag 5 Samarbejder: Det må være Rødding 

Menighedsråd. 

Bilag 6 Legater: Øster Lindet har ikke værdi-

papirer/Legater  

Klargøres til godkendelse inden 15/9-2021: 

d) Halvårsregnskab til godkendelse 11.08.21: 

Gennemgået Rikkes bemærkninger til regn-

skabet. Brugt mindre end forventet: Overskud 

på 207.128,- realiseret 31,73% i forhold til 

50% budget  

Godkendt. Sendes til PU 

   

4. Budget 2022: 

herunder behov for bevilling til indvendig kalkning 

af kirken 

21.04.21: 

Budget skal afleveres 1/6-2021 

Vi gennemgår kvartalsregnskabet for 2021 og sam-

menligner budgetforslag.  

19.05.21: 
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Endelig budget 2022 fra Rikke Schønberg  

Budgettet skal godkendes og afleveres senest 1/6. 

Øster Lindet Sogns Menighedsråd. CVR-nr. 

38118315. Budget 2022. Bidrag budget afleveret 

d.18-05-2021 11:14 Godkendt 

16.06.2021: 

Provstiudvalget ønsker oplyst hvad det indebærer, 

hvilke nye administrative opgaver er kommet til? Vi 

gensender oplysninger fra budget 2021 af Helles op-

gaver samt beskrivelse af hvordan fejlen er opstået i 

sin tid. 

Fornyet behandling: 

 

 

 

 

 

 

 

11.08.21: 

Vi har ikke hørt fra PU efter vi indsendte vo-

res forklaring til budgetønsker. På Budget-

samråd den 26/8 får vi oplyst hvad de forskel-

lige sogne skal have af midler i 2022. 

   

5. Håndtering af Corona-restriktioner:   

a) Gudstjenester: 

27.01.21: 

Indtil videre er der korte gudtjenester uden fælles-

sang og uden nadver. Max 25 deltagere. 

Konfirmander tilbydes at flytte konfirmation til 5. 

september 2021. Sanggudstjenester ændres til kort 

gudstjenester. 

24.02.21: 

Vi aftalte at vi fortsat holder korte gudstjenester 

uden fællessang (heller ikke med mundbind). Det 

samme gælder ved begravelser. Hvis familien øn-

sker sang ved graven eller ved rustvognen, kan det 

aftales, at kirkesanger synge for forsamlingen. 

Dette ændres først når vi får nye retningslinjer. 

Ang. konfirmationer: Det tyder på at der både bli-

ver konfirmation den 11. april og 5. september. Ca. 

½ til hver dato lige nu. Deadline er 1. marts. 

24.03.21: 

Konfirmation stadig uændret ved deadline. 

Fotografen kommer til begge konfirmationer. 

Betaling af billeder hviler hos kirken. 

21.04.21: 

- Der må være 40 deltagere i kirken med 2 meters 

afstand. 

- Der må synges uden mundbind. 

- Nadver som før i Corona tid 

- Gudstjeneste af normal varighed 

19.05.21: 

- Corona reglerne er uændret 

16.06.21: 

Uændret. Dog ingen mundbind. 

Fornyet behandling: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.08.21: 

Under mødet kom der nye Covid19-

retningslinjer:  

Der er fra lørdag den 14/8 ingen pladskrav og 

afstandskrav. Kirken er lukket op  

b) Kommende aktiviteter: 

27.01.21: 

Fastelavn 14/2: tøndeslagning aflyst - 

kun kort gudstjeneste. 

Indsamling Folkekirkens Nødhjælp 14/3 
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bliver kun omdeling af materialer i 

postkasser. 

Påskekoncert 24/3 med Vojenskor er aflyst. 

Afslutning 28/3 minikonfirmander og 

dåbsjubilæum er usikker (måske sommerfest) 

24.02.21: 

I Påsken holder vi indendørs gudstjenester. 

Karsten og Ellinor laver et program til påskekon-

cert. Det er nu for sent at starte minikonfirmanderne 

i år, derfor planlægges en sommerfest for minikon-

firmander 

og dåbsjubilarer. 

24.03.21: 

Varme hveder den 29/4: Hvem der står for at lave 

kaffe + hveder aftales næste gang. Kan vi samles 

udenfor efter salmesangsaftenen? 

21.04.21: 

29/4:  

Ellinor tager hveder med. 

Henning laver kaffe og the. 

Hvis godt vejr spises ude.  

Hvis dårligt vejr spises i kirken 

19.05.21: 

Sommerfest 20. juni: Minikonfirmander + dåbsjubi-

larer 5+6 års. Ib og Helle 

Sogneudflugt 14/8: Ellinor, Helle og Henning 

Menighedsmøde holdes den 19. september 

16.06.21: 

Fællesmøde med Rødding berammes i september. 

Sommerfest 20/6 er der styr på. 

Sogneudflugt 14/8 afg. Kl. 13, hjem kl ca. 21. 

Langs den gamle grænse 1864 – 1920. Udflugten 

annonceres tidligt. 

Menighedsmøde 19/9 lige efter høstgudstjeneste 

Fornyet behandling: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.08.21: 

Fællesmøde med Rødding MR er udsat til ok-

tober. Vi afventer et par datoer. 

Konfirmation den 5/9 er der styr på. 

Mahalia Jackson Tribute den 5/9 er der også 

styr på. Arrangør styrer selv entre. 

Høstgudstjeneste og menighedsmøde den 19/9 

er der også styr på. 

Meditation de 22/9 har graverne, organisten 

og Joanna styr på.  

   

6. Kommende opgaver:  

a) Kalkning af kirken 

24.02.21: 

Ib har kontaktet Tjæreborg Sandblæsning, som sen-

der tilbud, når de har set på opgaven. 

24.03.21: 

Ib har modtaget 2 tilbud på kalkning af kirken. 

Begge tilbud undersøges og tages op på næste MR-

møde til ny behandling. 

21.04.21: 

Billigste tilbud valgt. 

Ib igangsætter arbejdet. 

19.05.21: 

Er igangsat. Graveren kontaktes når de kommer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.08.21: 

Kirken er kalket. Vi havde nogle klagepunk-
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16.06.21: 

Kirken er vasket udvendigt til kalkning. Dato 

ukendt. 

Fornyet behandling: 

ter, som er løst af håndværkeren. 

På våbenhuset var der på sydvesthjørnet en 

våd plet som skyldes bagfald på tagrende. Det 

får vi selv udbedret. 

b) Møde med provsten kl. 17.00  

Mødet er blevet udskudt den 16/3. Provsten foreslår 

onsdag, den 2. juni 2021 kl. 16.30 

Oplæg fra provsten: 

Hvordan skaber vi sammen de bedste rammer og de 

bedste udviklingsmuligheder for kirkelivet i Malt 

Provsti, i de enkelte sogne og i provstiet som helhed 

og hvordan vi skaber attraktive præstestillinger, 

hvor der både er mulighed for samarbejde og selv-

stændighed. 
24.02.21: 

Forslag fra MR til emner: 

Struktur (sammenlægningsplaner?) 

Personale-konsulent 

24.03.21: 

Vi kan alle deltage i mødet med provsten onsdag, 

den 2. juni, kl. 16.30. Henning sender bekræftelse. 

21.04.21: 

Ellinor laver brødtorte 

19.05.21: 

Der er kommet en dagsorden. 

Nævnes at børn og unge er i Jels, hvor Øster Lindet 

hører sammen med Rødding. 

16.06.21: 

- Skal præsterne have ledende opgaver i MR? 

Præsterne føler at de bliver hørt og er en del af MR. 

-  Inddeling af sogne i nye pastorater er i forslag. 

Provstiet er langt i snakken, men der er ingen afgø-

relse. 

Vi mener menigheden skal inddrages. 

Der er ikke en kritik af at være en del af Rødding 

Fornyet behandling:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

11.08.21: 

 Provsten har i dag udsendt status over samta-

lerne med alle MR i provstiet. Der kommer 

oplæg omkring den 11/9 til fællesmødet 21/9  

c) Kirkesyn tirsdag, den 13. april kl. 9.00 

I indkaldelsen står der: 

Vi skal anmode om, at der bliver givet meddelelse 

herom til menighedsrådsmedlemmerne, kirkevær-

gen, den af menighedsrådet valgte bygningskyndige 

og graveren, samt at der drages omsorg for, at kir-

kens synsprotokol, kirkegårdens kartotek, kort og 

begravelsesprotokoller, menighedsrådets forhand-

lingsprotokol og eventuelle fredningsdeklarationer 

vedr. kirkens omgivelser er tilstede. 

Hvem kan deltage? 

Er der noget vi skal drøfte med provstiet under mø-

det?  

24.03.21: 

Vi holder et formøde torsdag, den 25/3 med Søren 
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Hansen, Ib, Ellinor, Helle og Henning hvor vi be-

sigtiger kirken og øvrige bygninger. 

21.04.21: 

- Der er lavet en liste med ting, der skal udbedres. 

- Indvendig kalkning: der skal tages kontakt til Nati-

onal Museet før indvendig kalkning. Ib og Henning 

arbejder videre med projektet. Vinduer skal males. 

Samlet udgift skal med i budget 2023.  

- Rep. af utæt blytag laves hurtigst muligt.  

- Der skal tages kontakt til nogen, der kan lave div. 

mindre reparationer på graverhus, kapel og våben-

hus. 

Kirken og kirkegård er smukt vedligeholdt 

19.05.21: 

Angående indvendig opfriskning, har vi medtaget 

ønske i budget 2022 om bevilling på kr. 20.000 til 

omkostninger til National Museet o.a. Den indven-

dige kalkning forventes at ske i 2023.  

Angående de mindre vedligeholdelsesopgaver, som 

står i rapporten aftaler Ib, Helle og Henning hvilken 

maler, murer og tømrer vi kontakter. 

16.06.21: 

Ib, Helle og Henning sætter sig sammen og aftale 

det videre forløb hurtigst muligt. 

Fornyet behandling:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.08.21: 

- Mureren kommer og kigger på taget i kapel-

let. 

- Bund-glaslister skiftes i graverhuset (Bent) 

- Kigger på tagrende ved våbenhuset (Bent) 

- Maler til div. malerprojekter søges. 

 

Vi skal undersøge om vi skal bruge konsu-

lent-runden i forbindelse med indvendig 

kalkning af kirken. 

Vi skal høre Tjæreborg om de vil give tilbud 

på indvendig kalkning til den tid. 

d) Bekæmpelse kæmpebjørneklo: 

Vejen kommune har gjort os opmærksom på at vi 

har kæmpebjørneklo på 2 af vores marker, som vi 

er ansvarlige for bekæmpelsen af. 

21.04.21: 

Der er sprøjtet på marken øst for Østervænge. 

Ikke fundet på Engen, men vi holder øje løbende. 

16.06.21: 

Henning har være på stedet og rodskåret max 10 

planter. Holder øje med udviklingen. Karina Jacob-

sen har kontaktet kommunen og forklaret. Det er 

åbenbart procedure at sende påbud automatisk. 

Fornyet behandling: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.08.21: 

Karl Thorup, som har forpagtet vores jord øst 

for Østervænge, har solgt gården pr 1/7. Nye 

ejer fortsætter forpagtning til 30/9-2022. 

e) Kirkeblad: august – november 

Fastsættelse af deadline (2. august)? 

Planlægningsmøde ”Det sker” den 27. juli. 

Uddeling ”Det sker” den 21. – 22. aug? 

Deadline for Kirkebladet til Rødding Bogtrykkeri 

den 9. august?  

Gudstjenesteplan på er klar? 

Præstens klumme? 

Nyt fra Menighedsråd med billede? 

16.06.21: 

Ellinor og Henning deltager i ”Det sker” mødet den 

27/7. 

Præstens klumme: Erling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.08.21: 

Er sendt til trykning. 

Vi overvejer en løsning med at få gudstjene-

stedatoerne i august måned med til tiden. 
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Deadline 2. august. 

Der blev taget billede af MR på mødet til næste 

blad. 

Fornyet behandling:  

Kan vi opdele kirkebladene sådan? 

Nr 1: Januar til april 

Nr 2: Maj til august 

Nr 3: September til december 

f) At tænde lys i kirken: 

Der har igen været forespørgsel fra menigheden om 

der må tændes stearinlys i kirken, f.eks. ved en stil-

le bøn, når der ikke er personale tilstede.  

16.06.21: 

Risiko for brand blev drøftet og der er forståelse for 

ønsket. Vi tænker over det og tager det op på næste 

MR-møde. 

Fornyet behandling: 

 

 

 

 

 

11.08.21: 

Der kan tændes lys i særligt fad på døbefon-

den. Bloklys placeres i sand. 

Der indhentes pris på lyskuplen 

   

7. Orientering: 

 Kirkegården  

Helle fortalte om årets gang på kirkegården. 

Ny ide: Det syge kirsebærtræ på urnegravste-

det skal laves til en engel.  

   

8. Bordet rundt: 

  

 

 

Helle: Spireabed omlægges til græs - kom-

munen kontaktes først 

Forsikring hvis frivillig kommer galt afsted 

når kiste bæres. Ellinor undersøger. 

Erling: Caminoruten er veletableret og bliver 

brugt 

Ellinor: Søren H. skal have betaling for kirke-

syn. Skal vi i gang med kirkekaffe kl 9 igen? 

   

9. Næste møde: 

Onsdag den 8. september kl. 16.30 

Hvem vælger sang til næste gang? 

Det gør Lene 

   

10. 

a) 

b) 

Formandens meddelelser: 

Har vi brug for konsulentrunden i år? 

Valg til Provsti-udvalg den 26/8 

 

Undersøges. 

Er der nogen fra vores område som vi kan pe-

ge på? 

   

11. Eventuelt. Intet 

 

 

Med venlig hilsen 

Henning Jensen 
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 __________________________________ ____________________________________ 

 Henning Jensen Ellinor Jensen 

  

   

           __________________________________ ____________________________________ 

 Ib Clemmensen Lene Bennedsen 

  

    

 __________________________________ ____________________________________ 

 Allan Jensen Helle Mikkelsen 

 

     

 __________________________________ ____________________________________ 

 Joanna Pedersen Erling Kristensen          


