
Ovsted Hylke Tåning Sognes 
Menighedsråd 

Dato: 12. januar 2021 Side 1 af 4 

Menighedsrådsmøde 
Sted: Teams Referents initialer: 
Kl. 19.30 – 22.00 NDH 

 

 

Afbud: Aase  

Dagsorden Beslutning 

1. Godkendelse af dagsorden  
 

2. Nyt fra formanden 
1. Opsigelse fra Else 

(rengøring) 
2. Bevilling til 

Hylke Kirke, 
tilgængelighed - 
og ny ansøgning 

3. Indretning af 
kontor til Lene og 
Peder i lille 
mødelokale i 
Stalden 

 

 
1. Vi er ved at lave aftale om rengøring med 

Landsbykirkegårdene 
2. Der er arbejde i gang og søgt om penge hos A.P. Møller 

Fond. Der er også et fredet stykke jord, som søges inddraget. 
3. Indretning af dette kontor er undervejs. 

3. Nyt fra præsten 
1. Covid-19 – nyeste 

opdatering  
2. Plan for 

gudstjenester og 
øvrige aktiviteter 

 

 
1. Sussie har opdateret MR på Corona-situationen. Der er krav 

om 7,5 kvadratmeter pr. kirkegænger. Gudstjenester maks. 30 
minutter og ingen fællessang. Kun sang af kirkesanger i 
Ovsted Kirke. I de øvrige kirker er der for lidt plads. 
Sussie fik MR-godkendelse af at holde dåbsgudstjeneste 24. 
januar kl. 11.00 i Hylke Kirke. Christian Skovsmose i Ovsted 
og Lene Rudbæk i Hylke Kirke. 
Birgit er kirketjener i Hylke Kirke. Inge vil gerne hjælpe i 
Ovsted 24. januar. 
 

2. Efter møde i aktivitetsudvalget bad Sussie om godkendelse af 
planerne for gudstjenester i den kommende tid (se dette 
referat) – det blev godkendt. Indvielse af folkeskoven er 
udsat til efteråret. Sussie håbede på at kunne starte op med 
minikonfirmander i Ovsted Kirke. En gang månedligt 
erstattes en dags-gudtjeneste af en eftermiddags-/aften 
gudstjeneste – det blev godkendt. Udvalget fik godkendelse 
af spaghetti-gudstjenester mest rettet mod børn og deres 
forældre. Juli-cafe tirsdag eller onsdag med kort foredrag i 
Stalden efterfulgt af uforpligtende snak. Lars foreslog at 
holde det ude i skoven mv. omkring præstegården. Sussie 
nævnte, at der også skal være tilbud til ældre, der er 
gangbesværede, som gerne vil synge i Stalden. Men det ene 
udelukker ikke det andet. Der var enighed om at arbejde 
videre med juli caféer for forskellige aldersgrupper. Det blev 
foreslået at holde 14. februar kl. 13-15 er corona fastelavns 
skattejagt. Foreløbigt godkendt, idet vi afventer og ser, hvad 
der gælder af restriktioner. Svend undersøger mulighed for 
fugletur og svarer senest 27. januar. Maria spurgte, om der er 
interesse for en sommerkomsammen – det blev godkendt. 
Sussie arbejder med aktivitet for gymnasie-elever i præste-
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kredsen. De skal ikke mødes fysisk. Gode forslag er 
velkomne.  

 
4. Godkendelse af 

beslutningsprotokol fra 
MR-mødet 15. december 
2020 
Niels D har udsendt 
beslutningsprotokol/referat, 
som fire ud af syv har ønsket 
anderledes. Han vil forklare, 
hvorfor han finder øget 
åbenhed væsentlig. Bilag: 
Beslutningsprotokol v Birgit 
og den oprindelige 
beslutningsprotokol/referat 
 

Niels forklarede, at interessen for vores menighedsråd ved valget i 
november var overvældende. Det er en interesse, vi skal pleje med 
henblik på at gøre vores lokale, kirkelige arbejde såvel i som uden 
for de kirkelige handlinger til en væsentlig del af vores 
lokalsamfund.  
Helt i Grundtvigs ånd skal vi derfor også arbejde for en folkelig 
inddragelse. Vi skal inkludere – ikke ekskludere. Det gælder også 
vores arbejde i menighedsrådet. Alle borgere kan vælge at møde 
frem og overhøre det meste – nogle gange, hvor det handler om 
personfølsomme sager, har vi lukkede punkter. Men det er 
undtagelsen.  
En del af denne inddragelse er – udover vores udadvendte aktiviteter 
i og uden for kirkerummene – god orientering til især vores egne 
sogne og vores suppleanter i rådet. Denne orientering starter med 
gode beslutningsprotokoller, der også giver forståelse af proces og 
baggrund for beslutningerne. Desuden vil der altid være 
orienteringer, som føres til protokols. Disse beslutningsprotokoller 
har derfor også karakter af at være referater.  
Med andre ord skal beslutningsprotokol/referat være sådan, at andre 
nemt kan orientere sig om det arbejde og de holdninger, planer og 
mål, vi har i menighedsrådet – uden at have overværet møderne. 
Min intention er derfor, at vi med blandt andet vores 
beslutningsprotokoller/referater arbejder for at udbrede betydningen 
af det lokalt forankrede, kirkelige arbejde. Det er således IKKE 
formålet at udstille nogen eller noget. Så er der noget, man ikke 
ønsker offentligt, som sad der tilhørere ved møderne, så lad være 
med at fremføre det. Gør det i stedet før eller efter møderne – hvis 
det er noget, du har på hjerte, som ikke er offentligt.  
Juristen ved Menighedsrådsforeningen bakkede op om denne 
holdning.  
 
Et flertal ønsker beslutningsprotokol.  
 

5. Konstituering af kasserer 
(omvalg) 
Godkendelse af, at Lars 
Andersen er kasserer, og 
Jette Christensen betaler 
fakturaer/udlæg. Jette vil 
have pc stillet til rådighed 
udelukkende til dette formål 
 

 
Det blev vedtaget. Beløbsgrænsen for præsten ændres til 5.000 
kroner i regnskabsinstruksen. 

6. Kort orientering om "Grøn 
Kirke" og nedsættelse af 
arbejdsgruppe med en-to 
fra MR 
Se www.gronkirke.dk - 
tjekliste og andet lokalt 

 
Inge Dose og Aase eller Inge Benfeldt deltager. Pernille kan også 
deltage. 
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materiale findes på DAP i 
mappen grøn kirke. Pernille 
Lethenborg er indstillet på at 
fortsætte i gruppen, selvom 
hun ikke er i menighedsrådet. 
Sussie, Peder og Lene er med 
i gruppen 
 

7. Samarbejdet i MR  
Forslag fra Niels D og Birgit 
om visions-/arbejdsdag med 
ekstern konsulent 

 
Vi er enige om at holde en sådan dag – på en lørdag i juni. Der 
bliver udsendt doodle med alle lørdage i juni. 
Det blev foreslået at bruge en af følgende konsulenter: 

 Henrik Søgaard Kofoed 
 Jens Ulrich  
 Ole Kamp 

Vi skriver, hvis vi kender en af dem personligt – ellers vælger 
formanden vedkommende. 

8. Orientering om det 
udarbejdede projekt for 
præsteboligen og 
orientering om 
præstegårdsudvalg  
v/Michael  

 
Punktet blev udskudt. 

9. Coronapulje til rengøring 
mv. v/Margrethe 

A. Er der tilført midler 
til ekstra rengøring i 
kirkerne mm i 
forhold til Covid-19? 

B. Hvis ingen fra MR 
deltager ved en 
gudstjeneste, hvad 
gør vi så? 

 

A. Nej, der er ikke modtaget ekstra midler. Der er heller ikke 
noget behov lige nu. Rengøring har taget to timer ekstra 
ugentligt siden medio marts, som går fra andre opgaver. 
Landbykirkegårdene udfører arbejdet. 

B. Det bliver ordnet uanset. 

10. Ringning ved gudstjenester 
i Ovsted v/Margrethe 
Er det altid en fra 
menighedsrådet, der ringer til 
gudstjeneste i Ovsted? I 
”gamle dage” var der noget, 
som hed ringer og graver, er 
den stilling ”udfaset”? - 
Hvad er behovet og hvem 
løser opgaven? 
 

Sine er ansat som kirketjener og -sanger. Nogle dage er det svært at 
nå det hele. Ellers klarer hun det i Ovsted Kirke, hvor udfordringen 
er. 

11. Fastlæggelse af næste møde 
og form 

Det blev besluttet, at online-møderne fremover skal live streames – 
eller alternativt optages (plan B). Lars er tovholder på opgaven.  

12. Eventuelt Ingen bemærkninger 
13. Fastansættelse af præst 

(lukket møde) 
Formanden undersøger mulighederne for at fastansætte en præst, der 
er ansat i et vikariat – og om det kan lade sig gøre uden en bopæl. 
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Efter drøftelse med provsten 
og i lyset af, at det er 
sognenes tredje præst inden 
for kort tid, indstilles, at der 
laves opslag om 
fastansættelse allerede nu. 
Efter drøftelse med såvel 
provst som Præsteforeningen 
er en manglende præstebolig 
ikke en hindring for at lave 
en fastansættelse. Dette vil 
give kontinuitet og ro i 
sognene. 
 

 

Den 

Referatet blev godkendt ved afslutningen af mødet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


