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Øster Lindet Sogns Menighedsråd 

6630  Rødding 

28.09.2022 

 

Referat fra møde i menighedsrådet, onsdag den 28. september 2022 kl. 16.30 til kl. 18.00 i konfirmandstuen 

i 1913-bygningen.  
 

 DAGSORDEN REFERAT   /   BESLUTNING 

 Afbud / fravær Helle syg 
   

1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt 

   

2. Siden sidst:   

a) Referat fra sidste MR møde d. 24/8 Godkendt 

b) Forpagtning af kirkens jord Se 5B 

c) Kørsel konfirmander aftale pr d. 14/9 400,- kr. pr. tur 

d) Ansættelse af gravermedhjælper pr. 1/10 Se 5C 

e) Spørgeskema vedrørende kirkegård til Iben   

f) Budgetsamråd d. 7/9  

g) Strukturændringer syd for Kongeåen møde d. 21/9 Se 2C 

h) Orientering ”Luthers Nøgler” Underskuddet dækkes af Provstiets frie midler. 

I) Elektroniske bilag og ny stempling-procedure  

   

3. Til behandling og godkendelse:  

a) Sats for kirkelige handlinger og kapel ved begra-

velser og bisættelser af ikke-medlem af folkekirken 

Se referater fra 2/12-2021 til nu. 

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, kir-

ketjener, organist og forbrug af EL 

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

søger med provstiet om der skal være ens retnings-

linjer. 

24/08-2022:  

ikke kommet videre 

Fornyet behandling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

derne? 

Se referater fra 26/01-2022 til nu. 

08/06-2022: 

Indsendes til Provstiet til godkendelse. 

24/08-2022: 

Ikke kommet videre 

 

 

 

 

 

 

 

c) Ny PC til graverhuset 28/9-2022: 

HJ undersøger reglerne for køb af graver-PC hos 

Ribe Stift  

d) Endelig budget 2023 til godkendelse Budget 2023, Endelig budget afleveret d. 14-09-

2022 14:45 til godkendelse (vedlagt). 

Godkendt 

   

4. Kommende aktiviteter:  

a) Udflugt for personale og medlemmer af MR d. 

2/10  
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b) Arrangementer iflg. aktivitetslisten: 

 

28/09-2022: 

Siden sidst: 

Koncert med ”Nordens Tone” d. 28/8 

Høstgudstjeneste søndag den 4/9 og menig-

hedsmøde 

Teater i kirken, ”Jesus, min søn” d. 15/9 

Kommende: 

Tre organister fra vores område byder ind til or-

gelkoncert onsdag den 5/10 

Alle Helgen gudstjeneste søndag den 6/11 + fæl-

lesspisning Camilla inviterer pårørende. HJ 

spørger Karl om han vil stå for maden. 

c) Stiftsmøde og Landemodegudstjeneste 6/10 IC, HM og HJ deltager  

   

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 forældre med 

masser af aktiviteter – trækker mange mennesker i 

kirken. 

24/08-2022: 

Der sker ikke noget før november 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28/9-2022: 

Orientering 

Formand indkaldt til møde i Jels onsdag den 

21/9. Vi gennemgik bilaget ”Indstilling til bi-

skoppen september 2022”. Afventer tilbage fra 

biskoppen omkring 1/11. 

b) Forpagtningsaftaler vedr. kirkens jord udløber 30/9 

24/08-2022: 

Orientering. Forpagtningsaftale på 11 ha og 2 min-
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dre på 1,7 ha samlet udløber 30/9. Skal de i udbud 

eller forlænges? Afvent svar fra PU 

28/9-2022: 

Orientering: Aftalen er på plads. 

c) Ansættelse af gravermedhjælper 

24/8-2022: 

Ansættelsesudvalg: Ellinor, Helle og Henning 

 

28/9-2022: 

Orientering: Hanni Lund starter 1/10-2022 

d) Fællesmøde med Rødding d. 26. okt. I Rødding 28/9-2022: 

Punkter: samme som sidst. Vi vil gerne flytte 

mødet til slut november, når vi har hørt fra bi-

skoppen. 

   

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 proble-

met som er nævnt i APV-rapport 

Overslag på 5000 for malning af vinduer i våben-

huset indvendigt. 

24/08-2022: 

Riven er pillet af igen – den laver ”bølger”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28/9-2022: 

Tages op på næste møde da Helle er syg. 

   

7. Orientering: 

Nu kun ved ønske 

  

Forslag GDPR 

   

8. Bordet rundt:  JP: kunne vi undervise konfirmander i Rødding? 

IC: Prøver at få en afslutning på sagen vedrø-

rende kors med manglende engle. 

EJ: Tæppe i kirken trænger til at blive lagt om. 

Kan vi tilbyde lys til familier som vi se deres 

gravsted efter Alle Helgen i kirken? 

Stor tak til AJ for hjælp ved begravelse  

   

9. Næste møde: 

 

Onsdag den 26. oktober kl. 16.30.  

Forventes slut kl. 18.00 

   

10. 

a) 

Formandens meddelelser: 

 

Kan ses på kirkekontoret 

   

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          


