
Kirkesyn og menighedsrådsmøde d. 30-8-2022 for Uhre Kirke. 
Til kirkesyn deltog Tove, Bente, Erik Egebjerg, Cecilie, Søren B.A., Søren M.S. 
Der afholdes synsforretning, der skal indsendes til provstiudvalget senest 1.10.2022. 
Til menighedsrådsmødet deltog Tove, Søren BA, Jette, Søren MS, Bente, Arne, Rie, Anne, 
Eunjin, Irma, Cecilie, Henry. 

 
1. 
Spisning og almindelig 
personale pleje, med 
kommentar fra personale om 
hvordan det går, og er der 
noget vi kan gøre bedre. 

Der er bred enighed om, at personalet har det godt sammen, og 
at der er en god stemning.  
Arne: Uhre Kirke er en god intim kirke som egner sig til 
koncerter mv. Der arbejdes med to arrangementer fremadrettet 
i samarbejde med Højskoleforeningen. Uhre menighedsråd vil 
gerne støtte op om, at der holdes events i kirken.  
Anne: Har spurgt konfirmandernes forældre hvordan de bruger 
kirken. Det er ikke søndags gudtjenesten der trækker, men 
andre arrangementer. Er glad for syng sammen 
arrangementerne. Kunne ønske sig Harald Haugaard med band 
til arrangement i kirken. 
Henry: Påskenat og pinsemorgen er virkelig gode arrangementer 
Rie: Hvordan får vi Uhre borgerne til at bakke mere op om vores 
arrangementer? Forslag omkring tilstedeværelse til Uhre 
Marked. 
Cecilie: Anderledes gudstjeneste for børnefamilier – Marked, 
gøjl mv. Dejlig kirke og kirkegård. 
Eujin: Kunne godt tænke sig lidt mere musikalske indslag i 
forbindelse med gudstjenesterne i kirken evt. en 
trompetledsagelse. 

2. 
Gennemgang af synet og hvad 
skal ordnes hvornår. 

Imprægnering sker i næste måned. Der er et tilbud på 35.000  
hvilket der er sagt god for. Der er nogle tagsten der skal 
udskiftes. Der skal males i mandskabsrum, kapel og toilet + de 4 
hjørner i kirken. + lamper skal udskiftes. 
Cecilie kontakter Britta omkring maling. 
Vandhane ved kapel ændres til ”helårlig hane”. 
Der er behandlet mod borebiller, men der ses stadig angreb, så 
Rentokil kontaktes igen. Der arbejdes med at der udskiftes 
informationstavle, som flyttes til kirkens indgang. Gamle 
gravsten bliver flyttet til ”skoven”.  
Der arbejdes på automatisk dørlås til kirken. Søren kontakter 
låsesmed i Holstebro. 
Søren afventer møde med kirkeministeriets energikonsulent 
omkring alternativ energi. 

3. 
Hvad er der sket siden sidst 

Der er ikke sket det helt store siden sidst. Der er opstart af 
konfirmationshold. For første gang er der et specialhold samt 2 
til enkeltundervisning.  
Arne og Anne har været med konfirmationshold til Oksbøl på 
pilgrimsvandring. 
Arne har været med på FDF-s landlejr på sletten. 
Pilgrimsvandringen mellem Uhre og Skærlund var ok besøgt. Ca. 
40 deltagere. 

4. 
Efterårets arrangementer 

Krybbespil den 2. december 
Sangaften på skolen 3. oktober – menighedsrådet og Uhre 
Friskoles venner er arrangører. 



  

5. 
Regnskab pr. 30.6.2022 

 
Søren gennemgik kvartalsrapport fra 01.01. til 30.6.2022 
Revisions protokollatet  skal være godkendt og indsendt senest 
den 15.oktober. Der afholdes møde i kirken med de 5 
menighedsmedlemmer til godkendelse når regnskabet er 
færdigt. 

6. 
Evt. 

Irma siger tak for kaffebord den 24. juli og for gaver. Har været 
glad for at arbejde i Uhre. 
Irma vil gerne have lov til at undervise en elev i orgelspil i kirken, 
hvilket er helt ok. 
Den nye organist Jesper Rahbek Jespersen starter nyt kor op den 
12. september. Koret hedder Brande Koret. Jesper spiller første 
gang i kirken den 11. september 

 


