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Referat fra møde i Menighedsrådet, onsdag den 25. januar 2023 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 7/12-2022  

b) Julefrokost 7/12 Ikke nået 

c) Webinar Intro Kirkeportalen 14/12 Orientering - 1 bilag 

d) Kirkebladet 1-2023 trykt – fordelt inden 8/1 Orientering 

e) Udtalelse præsteændring 20/12 – svar biskop 3/1 Se 5a - 2 bilag 

f) Migranter i vores område 21/12 Orientering - 1 bilag 

g) Erlings PC skal udskiftes 29/12 1 bilag. Erling undersøger med Stiftet om forde-

ling af udgiften. 

h) Regnskabsinstruks fra Rikke 2/1 Se 3d – 1 bilag 

i) SAMS kursusdage i 2023 5/1 Orientering - 1 bilag 

j)  Kirkemusikskolerne 5/1 Orientering - 1 bilag 

k) Opgørelse Rødding Sogn 11/1 Orientering 

l) Webinar affaldssortering 18/1 Orientering - 1 bilag. HJ undersøger ang. affald 

ved kirkegården.  

m) Kirkegårdsberegningen 12/1 Se 3c – 2 bilag.  

n) Udvikle landskabsprojekter 15/1 Orientering -1 bilag 

o) Tiny City Jazz bevilling 15/1 Ellinor orienterer 

p) Kvartalsregnskab 4. kvartal 23/1 Se 3e – 4 bilag 

   

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 

26/10-2022: 

Forespørgsel til PU behandles på mødet 1/11. Af-

venter svar 

03/11-2022: svar fra PU  

Menighedsrådet skal selv udarbejde en 

takst/beregning for udlån af kirke og kapel (inkl. 

opvarmning og rengøring). Vedtægten indsendes til 

provstiudvalgets godkendelse. 

07/12-2022: 
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Vi skal selv lave beregningerne. HJ tager kontakt 

til Søren Mathiasen fra Vejen Kirkegård for at få 

hjælp. 

Fornyet behandling 

 

 

25/1-2023: 

Kan måske løses sammen med 3c 

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. 

26/10-2022: 

Ændrede kirkegårds-vedtægter afleveret til PU og 

bliver behandlet på mødet 1/11. Afventer svar. 

23/11-2022: svar fra PU 

Provstiudvalget for Malt Provsti har på sit møde 

den 1. november 2022 behandlet og godkendt æn-

dret kirkegårdsvedtægt for Øster Lindet Kirkegård. 

Udkast til nyt ordensreglement udarbejdes af IC, 

HM og LB. 

07/12-2022: 

Der skrives i første omgang i kirkebladet 23-1 

Fornyet behandling 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25/1-2023: 

Udkast nyt ordensreglement? Udsat 

c) Kostprisberegning på kirkegården i 2023 25/01-2023: 

Større opgave – se bilag. HJ og HM kigger på 

dette. Skal afleveres senest den 31/03-2023 

d) Regnskabsinstruks  25/01-2023: Tages op igen på MR-mødet i fe-

bruar. Skal afleveres senest den 31/03-2023 

e) Kvartalsregnskab 4. kvartal 25/01-2023: afvigelser gennemgået. 

   

4. Kommende aktiviteter:  

a) Arrangementer iflg. aktivitetslisten: 

07/12-2022: 

Siden sidst: 

Lindehusets krybbespil 25/11 

Adventskoncert med Ø. Lindet Koret 6/12 

Kommende arrangementer: 

De 9 læsninger med De hylende Hunde 11/12 

Julegudstjenester 24/12 og 25/12 

Nytårsgudstjeneste 31/12: KF laver kransekage 

25/01-2023 

Siden sidst: 

De 9 læsninger med De hylende Hunde 11/12 

Julegudstjenester 24/12 og 25/12 

Nytårsgudstjeneste 31/12: KF laver kransekage  

Nytårskoncert 11/01 

Stillegudstjeneste 19/01 – sluttes med kaffe. 

Nadver ved tidlig gudstjeneste. Præsterne afgør 

om de ønsker nadver eller ej. 

Kommende arrangementer: 

Minikonfirmander starter 01/02. Kun tilmeldt 2. 

EJ prøver at annoncere en sidste gang. Vi skal 

op på 4 for at gennemføre. 

Fastelavnsgudstjeneste 19/02:  

EJ køber kaffe og drikkevarer samt fastelavns-

boller til opvarmning, men komme ikke selv til 

arr. Kontakt til Frederikke for hjælp til sange. 

IC og HJ tager sig af tønder og slik. 

   

5. Kommende opgaver:  

a) Strukturændringer: 

Status og fremtidige opgaver 

Referat fra fællesmøde 21.09. vedlagt 
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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 biskoppen 

september 2022”. Afventer tilbage fra biskoppen 

omkring 1/11. 

26/10-2022 

Afventer endelig svar fra Biskoppen på nye struk-

tur. 

23/11-2022: 

Afventer nyt fra Biskoppen. Rundsendes når det 

kommer. 

07/12-2022: 

Der er kommet svar fra biskoppen vedrørende den 

24/11 om ”Høring vedr. pastoratændring” samt 

svar vedrørende ”Udvidet samarbejde”. 

HJ laver oplæg til svar til biskoppen og rundsender 

til MR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25/01-2023: 

Biskop har modtaget svar fra MR i Lin-

trup/Hjerting, Sdr. Hygum, Rødding og Øster 

Lindet. Biskop trækker sit forslag om præste-

dækning tilbage og drøfter videre med provsten. 

Afventer videre forløb og hvad der kommer af 

ny udmelding. 

b) Fællesmøde med Rødding d. 26. okt. I Rødding 

28/9-2022: 

Punkter: samme som sidst. Vi vil gerne flytte mø-

det til slut november, når vi har hørt fra biskoppen. 
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26/10-2022 

Afventer endelig svar fra Biskoppen på nye struk-

tur før aftaler nærmere om møde med Rødding MR 

23/11-2022: 

Afventer nyt fra Biskoppen. 

07/12-2022: 

Fællesmødet udsat til starten af det nye år. 

 

 

 

 

25/01-2023: 

Afventer afklaring på præstefordeling før nyt 

møde aftales. 

c) Næste kirkeblad 2023 - 02 25/01-2023: 

Deadline for materiale er 1. april.  

Vi få kirketiderne for maj – august inden 1. april 

MR-mødedato i august bliver onsdag den 16/8. 

Omdeles sidst i april. 

   

6. Kirken og kirkegården  

a) 23/11-2022: 

Ny lås i graverhus og værksted. 

Der er bestilt 2 nye figurer (i alufarve) til korset på 

kirkegården. 

07/12-2022: 

Reparation af jern-låge ud til Lindevej nødvendig. 

IC kontakter P. Lindberg 

 

 

 

25/01-2023: 

Tilbud fra P. Lindberg på reparation af låger. 

Pris incl. maler og moms er ca. 25-30.000 kr. HJ 

spørger Provsti om vi kan få hjælp hertil. 

   

7. Orientering: 

 

 

   

8. Bordet rundt:  HM: starter på halv tid fra fredag den 27/1 sam-

men med Hanni i en 14 dages periode. 

IC: Jels kirkegård har fået forskønnelsespris 

EJ: Ideer til eftermiddagshøjskole 

HJ: Hjerteløberne i Ø.L. vil gerne bruge konfir-

mandstue. OK 

   

9. Næste møde: 

 

Onsdag den 22. februar kl. 16.30 og forventes 

afsluttet kl 18.00  

   

10. Formandens meddelelser: Intet 

   

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          


