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Møde: Menighedsrådsmøde 

Tid: Tirsdag d. 2. marts kl. 19 

Sted: Virtuelt. 

 
DAGSORDEN / REFERAT 
 

Til stede: 
Hanne Boldt, Jens Hansen, Torben Hviid Nielsen, Mona Rasmussen, 
Christina Rygaard Kristiansen, Jens Nissen og Elsebeth Bay 

Fraværende:  

Mødeleder: Hanne Boldt Referent: Elsebeth Bay 

 

 
Dagsorden 
 

 
Godkendt 

 
Referat fra sidst 
 

 
Underskrevet tidligere. 

 
Formanden 

1) Orientering: Blad 
udskudt iflg. aftale med 
MUIF. 
 
Har talt med orgelkyndig 
fra Woblewski Fonden. 
 
Cent-mønter fra 
kirkebøsse optalt: 
693Euro. Blomst til 
optæller. Håndtering af 
cent fremover. 
 
 

2) Skrivelser: Hvem vil 
deltage i online-
debatmøde om 
fremtidens gudstjenester 
den 18/3 kl. 17. Arr. af 
Ribe Stift? 
Jeg har modtaget Ribe 
Stifts årbog til os alle. 
 

 
 
Ad 1: Udsendelsen af bladet er udskudt. Hanne aftaler 
tidspunktet for udsendelse med Bent Clausen. Det er 
vigtigt, at der kommer noget med fra os i bladet. 
 
Indtil videre positiv tilbagemelding fra fonden. 
 
 
Tælles og afleveres ca. hver anden måned til Hanne. 
 
 
 
 
 
 
Ad 2: Hanne og Christina deltager. 
 
 
 
 
 
Hanne runddeler i morgen (3/3) 
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Folkekirken Nødhjælp vil 
hjælpe med at lave 
digital sogneindsamling. 
Skal vi have det? 
 

3) Skal vi have kirkesanger 
til at synge salmerne til 
gudstjenesterne? 

 
 
 

4) Bilaget om luftrenser. Er 
vi interesserede? 

 
 

Vi afventer. 
 
 
 
 
Ad 3: Kirkesanger kan synge fra koret. Afstandskravet 
overholdes, hvis der blokeres en ekstra bænk.  
Der var enighed om, at der Hjørdis synger fremover.  
Mona giver Hjørdis besked, så hun om muligt allerede 
synger fra på søndag. 
 
Ad 4: Der kan laves gennemtræk, så det er ikke 
nødvendigt at anskaffe en luftrenser. 
 
Enighed i MR om at afholde et online foredrag. Hanne 
prøver at arrangere til den 7. april evt. tidligere. 

 
Præsten 
 

 
Konfirmandundervisningen foregår online. 
 
Vi forventer, at gudstjenesterne også bliver den korte 
version i påsken. 
 
Skærtorsdag: Almindelig gudstjeneste kl. 19 og 
altergangs-gudstjeneste kl. 20.00 efter udluftning og 
afspritning. 
 
Christina vil tilbyde hjemmealtergang. Det vil blive 
skrevet i bladet, når det udkommer, og taget med i en 
evt. annonce for onlineforedrag. 
 
Hanne indkøber 20 påskeæg til børnene og 20 potter 
med påskeliljer til voksne til udlevering efter 
gudstjenesten palmesøndag. 
 

 
Kirkeværgen 
Status på varmen i 
præstegården og andre 
mangler 
 
 

 
Rørene har været vendt forkert, og der er udskiftet en 
enkelt del. Alt fungerer nu. 
Der mangler formentlig en strøer i køkkengulvet. 
Internet fungerer og der er sat lamper op. 
Kontordøren er stadig ikke skiftet. Hanne rykker for at det 
sker. 
 
Syn med bygningssagkyndig afholdes, når 
forsamlingsforbud er hævet. 
 

 
Kontaktperson 

1) Personalet har indleveret 
ferieønsker. 

 
 
 
 
 

 
 
Ønsker til hovedferien indgivet. 1 uges overlapning  
mellem Jens/Lone. Torben/Jens H bliver afløsere. 
Rikke Nissen har løst tasteopgaven på de 72 timer, der 
var aftalt. 
Specialklassernes konfirmation er aftalt til den 21. 
august, (Én konfirmeres 8. maj) 
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2) Drøftelse af, hvordan vi 
fremover vil håndtere 
grandækningen på 
kirkegården 

 

Drøftelse. 
Menighedsrådet mødes med personalet på kirkegården, 
så vi i fællesskab kan arbejde henimod, at 
arbejdstilsynets påbud overholdes. 

  

 
Personale  
 

 
Det har været en stille måned. En bisættelse og en 
begravelse. Lone er tilbage, og de forbereder plantning 
af hæk. Stedmoderplanterne plantes ud inden påske. 
 

 
Kasserer 
 

 
Vi følger budgettet.  
 

 
Udvalgene 
Aktivitetsudvalget har 
forespurgt Tønder mr om to 
årlige fællesarrangementer 
 
 

 
 
Tønder ar haft møde i deres aktivitetsudvalg, og de er 
positive for samarbejdet. Der forslås et samarbejde om et 
arrangement i Tønder og et i Møgeltønder. 

 
Evt. 
 

 
 

 
Punkter til næste møde 
Regnskabsmøde med 
regnskabsfører den 23/3 kl. 
18.00. 
 
 

 
Brug af arven. 

 
Punkter til senere møder 
 

 
Vedtægter på kasserer vedtages på aprilmødet og 
aktiveres i det officielle dataarkiv i DAP’en. 
 
Jens Hansen har legatprotokol (Hanne får den i morgen 
til Torben) Afleveres derefter i præstegården til 
brandsikker opbevaring. 
 

 
Lukket punkt 
 

 

 
 


