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Referat fra møde i menighedsrådet, onsdag den 8. juni 2022 kl. 16.30 til kl. 18.00 i konfirmandstuen i 1913-

bygningen.  
 

 DAGSORDEN REFERAT   /   BESLUTNING 

 Afbud / fravær  
   

1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt 

   

2. Siden sidst:   

a) Referat fra sidste MR møde d. 18/5 Godkendt 

b) Festgudstjeneste 22/5  Evaluering af festgudstjeneste 
Hvad gør vi næste år?  
Tydeligere og tidligere annoncering. 

c) Aflevering af budgetudkast-2023  d. 30/5 Afleveret 

   

3. Til behandling og godkendelse:  

a) Sats for kirkelige handlinger og kapel ved begra-

velser og bisættelser af ikke-medlem af folkekirken 

02/12-2021: 

Vi undersøger hvad bekendtgørelsen om brug af 

kirken siger og aftaler videre på næste møde. 

26/02-2022: 

Besluttes i det enkelte menighedsråd. Der udarbej-

des et takstregulativ som skal godkendes af prov-

stiudvalget. Taksterne indarbejdes i vores takst-

blad.  

09/02-2022: 

Henning spørger Birthe om der tidligere er lavet 

”Takstregulativ og Vedtægt”. 

Herefter sætter Ellinor, Helle og Henning sig sam-

men og laver nyt udkast. 

30/03-2022: 

Vi ønsker at kende pris på brug af kapel og kirke 

for ikke-medlemmer af folkekirken. 

Der skal kunne redegøres for beregningen af pri-

serne. 

Blanketten ”Takstregulativ og Vedtægt” udfyldes 

med henvisning til prisblad, hvor ovenstående pri-

serne oplyses, og får blanket og prisblad godkendt i 

Provstiudvalget. 

20/04-2022: 

Priser på brug af kapel og kirke for ikke-

medlemmer af folkekirken skrives i takstblad. Hel-

le spørger Søren Mathiasen, kirkegårdsleder fra 

Vejen Kirke om hjælp til hvordan priserne bereg-

nes og begrundes. 

Fornyet behandling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08/06-2022: 

Vejen har følgende priser: 

Kapel 1.047,63  -  Kirke 4.714,33 

Det er samme priser som Brørup Kirke. 

Derudover kommer lønninger til kirkesanger, 

kirketjener, organist og forbrug af EL 

Hvorfor er dette ikke ens for alle kirker? Vi un-

dersøger med provstiet om der skal være ens 

retningslinjer. 

 

b) Japansk Kirsebærtræ på urnegravpladsen kan fæl-

des. Der er krav om genplantning af nye træer. 

26/01-2022: 

Vi fælder toppen af og vurderer resten af træet. Vi 
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får tilbud fra 2 firmaer på top-fældning og fuld 

fældning med rodfræsning. Vi planter 2 træer ved 

bænken på urnegravpladsen og vurderer efter fæld-

ning om der kan plantes flere. 

09/02-2022: 

Modtaget 2 tilbud på fældning. 

Billigste tilbud valgt. Opgaven igangsættes hurtigst 

muligt. Der plantes 2 kirsebærtræer ved bænken på 

urnegravpladsen. 

30/3-2022: 

Tilbud skulptur: 

Kunstneren JRs pris løber op i ca. kr. 10.000,- incl. 

transportomkostninger. 

Vi prøver at finde alternativt tilbud fra lokal kunst-

ner. 

20/4-2022: 

Afventer tilbud fra lokal kunstner. 

Fornyet behandling 

18/5-2022: 

En travl kunstner er spurgt, er ikke vendt tilbage. 

En anden spørges også. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08/06-2022: 

Snakker om at lade træet stå, til glæde for insek-

ter = Vild med vilje. Måske insekthotel. 

c) Skal vi have regler for kulørte lamper på gravste-

derne? 

26/01-2022: 

Vi kigger efter kirkegårdsregler. Tages op på frem-

tidigt møde. 

09/02-2022: 

Skal indsættes i kirkegårdsvedtægterne. 

Ellinor har fundet et eksempel fra Ørsted Kirke-

gård, som vi arbejder videre med. 

30/3-2022: 

Forslag til ny regel vedrørende udsmykning af 

gravsteder ønskes medtaget i kirkegårdsvedtægter-

ne under paragraf  30: Ordensbestemmelser. 

Efter godkendelse i Provstiudvalget, opsættes bru-

gervenlig udgave af ordensbestemmelserne på 

standere ved de 3 indgange til kirkegården. 

20/4-2022: 

Forslag til revideret tekst til Ordensreglement gen-

nemgået. 

Det overvejes om der skal tilføjes et punkt vedrø-

rende urnegravplads, hvor der måske kun må sæt-

tes pynt fra 1. nov, til 1. april. 

18/5-2022: 

Rette udgave af kirkegårdsvedtægterne sendes til 

godkendelse i PU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08/06-2022: 

Indsendes til Provstiet til godkendelse. 

   

4. Kommende aktiviteter:  

a) Gennemgang af aktivitetslisten for 2022-2023. 

Husk også planlægning af sogneudflugten i august. 

18/5-2022: 

Emne for sogneudflugt 2022 sættes på næste møde. 

Sogneudflugt d. 13. august 2022:  

- Hvor skal vi hen? Fanø 

- Hvem vil være med til planlægning? 

    Ellinor, Helle og Erling. 
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- Ny organist i Rødding har børnekor, som 

kommer og synger. Pengene tages af ”Alle 

Helgen” (solist). 

- 7. dec. Julefrokost 

- 3. sept. høstgudstjeneste 

b) Sogneudflugt 2023 Fastsættelse af dato for menighedsudflugt i 

2023?  9. september 2023 

c)   

   

5. Kommende opgaver:  

a) Strukturændringer: 

Status og fremtidige opgaver 

Referat fra fællesmøde 21.09. vedlagt 

06.10.2021: 

Drøftet på kryds og tværs. 

13.12.2021: Invitation til Strukturmøde den 16. 

marts kl. 17.00 – 18.30: 

Hvem vil med og hvad vil vi sige? 

23.01.2022: 

Ved næste MR-møde laves spørgsmål som forbe-

redelse. 

30/3-2022: 

Drøftet møde om strukturændringer i Rødding den 

16/3. 

Ellinor og Henning mødes med formand og næst-

formand for MR i Jels for at drøfte evt. samarbej-

de. 

20/4-2022: 

Almen snak og orientering 

6/5-2022: 

Invitation til møde med biskoppen torsdag den 9. 

juni kl. 17.00 i sognehuset i Skodborg sammen 

med Skodborg og Jels. 

18/5-2022:  

tidspunktet er ændret til kl. 19.00 

18/5-2022: 

Fokus på, at vi ikke sættes ned i præstekvote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08/06-2022: 

- Almen snak om præst og gudstjeneste 

- Hjarup: fest-gudstjeneste for børn og foræl-

dre med masser af aktiviteter – trækker 

mange mennesker i kirken. 

b) Kirkebladet september – december 2022: 

Tidsplan-forslag: 

Deadline ”klummen” og ”nyt fra MR” 30.07.22 

Klargøring manus: 01.08.22 – 05.08.22  

(HJ ferie 25/7-30/7 og 6/8-20/8) 

Afleveres til trykker 05.08.22. Godkende manus. 

Afhentes hos trykker 26.08.22 

Omdeles med ”Det sker i Ø.L.”: 27.08.22 (??) 

 

 

 

 

 

08/06-2022: 

Husk deadline klummen og nyt fra MR er 30/7-

2022: 

c)   

   

6. Kirken og kirkegården  

a) Liste over ønsker og nye opgaver på kirkegården 

18/5-2022: 

Punktet er hovedsageligt for graver og kirkeværge 

+ evt. formand. 

08/06-2022: 

Købt ny rive til traktor, som er god. Løser pro-

blemet som er nævnt i APV-rapport 

Overslag på 5000 for malning af vinduer i vå-
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benhuset indvendigt. 

   

7. Orientering: 

Nu kun ved ønske 

  

Forslag GDPR 

   

8. Bordet rundt:  08/06-2022: 

- Forslag om guidet tur på kirkegården 

- Hjemmesiden www.osterlinde-by.dk skal 

fornyes. Forslag til Ib eller Henning. 

- Ellinor til møde med personale-konsulent 

- Aktivitetsudvalget planlægger salmesangsaf-

ten den 20. november kl. 19.30 

   

9. Næste møde: 

Onsdag den 24. august kl. 16.30.  

Forventes slut kl. 18.00 

Godkende MR-mødedatoer for 2. halvår 2022. 

Godkendt pr. mail: 24/8, 28/9, 26/10, 23/11 og 

7/12. MR-møde i januar bliver den 25/1-2013 

   

10. 

a) 

Formandens meddelelser: 

Høring af udkast til Natura-2000-planer 

Orientering givet 

   

11. Eventuelt. Intet. Vi var færdige kl 17.55 ! 

 

 

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          


