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Referat fra møde i menighedsrådet, onsdag den 1. december 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 03.11.2021  

b) Formandsmøde 04.11.2021 Henning informerede fra mødet 

c) Alle Helgen 07.11.2021 Næste år 1 uges tilmeldingsfrist 

d) Julehjælp – Aftale Vejen Kommune 10.11.2021 Vi har tilbudt hjælp via Vejen Kommune 

e) Møde Rikke Schønberg 11.11.2021 Overgang til regnskabsførelse fremover 

f) Visionskursus i Ribe 17.11.2021 Ellinor og Henning informerede fra mødet 

g) Krybbespil i kirken Arr. Lindehuset den 26/11 Aflyst. Vil gerne optage på video i kirken.  

h) Familieadventsgudstjeneste den 28/11 med efter-

følgende julemandsvækning 

 

30 i kirken men ikke ret mange til julehyggen. 

i) Kirkebladet 1-2022 omdelt ultimo november Orientering givet 

   

3. Til behandling og godkendelse:  

a) Mødetider for MR møder i april – august 2022 Aftalt: 20/4, 18/5, 8/6 og 24/8 

b) Sats for kirkelige handlinger og kapel ved begra-

velser og bisættelser af ikke-medlem af folkekirken 

Vi undersøge hvad bekendtgørelsen om brug af 

kirken siger og aftaler videre på næste møde.  

   

4. Kommende aktiviteter:  

a) Adventskoncert med Vojenskoret den 9/12 kl. 

19.30 Lagkage købes hos bager.  

Kaffe og boller til 50 personer klargøres i forsam-

lingshuset. 

Aftalte af Inga laver brødtorte. Helle laver boller? 

Borde dækkes om eftermiddagen kl. 15.00. 

b) De ni læsninger den 12/12: 

Konfirmander spørges om læsning. Godt på vej. 

Ingen af konfirmanderne ønsker at læse. 

Der kommer 1 kor. 

c) Nytårsgudstjeneste den 31/12: 

Kirsten F. vil gerne lave kransekage 

Henning sørger for champagne 

d) Nytårskoncert den 12/1: Karsten er i gang med forberedelserne 

e) Stillegudstjeneste 26/1:  

f)   

g)   

   

5. Kommende opgaver:  

a) Strukturændringer: 

Status og fremtidige opgaver 

Referat fra fællesmøde 21.09. vedlagt 

06.10.2021: 

Drøftet på kryds og tværs. 

Fornyet behandling: 
 

Orientering og drøftelse fortsat 

 

 

b) Kirkeblad:  

Forslag til fordeling af kirkebladet (vedlagt) 

06.10.2021: 

Vi arbejder videre med forslag til at følge kalender-

 

 

 

 



49 

Øster Lindet Menighedsråd 

6630  Rødding 

01.12.2021 

 

år (forslag 3). Deadline for aflevering stof til næste 

kirkeblad (1/2022) er 31/10. 

Fornyet behandling: 

 

Ved næste kirkeblad medtager vi 5 måneder: april 

– august 

c) Kasserer-opgaver og lønbehandling: 

Fordeling af opgaverne  

 

Fra 1/14-2021 vil vi bruge præstekontoret som 

kassererkonto. Bilag og manuelle fakturaer afle-

veres i Hennings postkasse og elektroniske faktu-

raer sendes til 8953@sogn.dk. 

d) Corona-restriktioner igen: 

Nye retningslinjer er modtaget.  

 

Joanna foreslog disse 3 punkter, som vi blev enige 

om af følge: 

1) Almindelige søndagsgudstjenester:  

Vi tjekker ikke coronapas på en almindelig 

søndag, da der ikke kommer over 100 kirke-

gængere  
2) Andre kirkelige handlinger: Vi har fået besked 

på, at vi skal spørge brudepar og pårørende 

ved en begravelse, om de ønsker, at vi holder 

os under 100 kirkegængere, eller om vi skal til 

at tjekke coronapas – Hvis brudepar eller på-

rørende ønsker at have flere end 100 med til 

de kirkelige handlinger, så stiller MR en mand 

m/k, der har til opgave at tjekke coronapas på 

alle der går ind i kirken. 
3) Juleaften: Til juleaften skal vi bestemt tjekke 

coronapas, så vi er sikre på, at alle kan komme 

ind  

Vi har sikret os at alle vore medarbejdere er ble-

vet vaccineret og har coronapas. 

   

6. Kirken og kirkegården  

a) Liste over ønsker og nye opgaver på kirkegården  Listen gennemgået.  

- Bord/bænksæt til kaffepletten kan flyttes ind på 

kirkegården i østlige del. 

- Kirsebærtræ på urnegravplads skal undersøges af 

gartner (PU) 

- Låge mod øst rust Hans Lund undersøger 

- Maler bestilt til vinduer i våbenhus 

   

7. Orientering: 

Nu kun ved ønske 

  

 

   

8. Bordet rundt:  Ellinor: DinHaveFe er snerydder i december, ja-

nuar og februar om lørdagen og mandagen og 

hjælper ved sygdom. 

Henning: stearinlys på døbefond fjernes under 

gudstjenester. 

   

9. Næste møde: 

Onsdag den 26. januar kl. 16.30 
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10. 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

Formandens meddelelser: 

Bibelselskabet 

Dansk Sømands- og Udlandskirke 

Grundtvigsk Tidende 

Ribe Stifts årbog 2021 - omdelt 

Materialet lagt ind i præstekontoret til gennem-

syn. 

Vi aftalte at vi vil finde en aften, hvor vi kigger på 

Visioner og aftaler hvordan vi kommer videre 

med dette arbejde. Det bliver nok først efter den 

nye struktur er på plads. 

   

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          


