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Referat af 

menighedsrådsmøde:  Nr. 155 

   Sognegården 

                                                 tirsdag d. 29. 6. 2021 kl. 10.00 

    
Fraværende:  

1.  

Meddelelser 

a. Repræsentantskabsmøde i 

VAMS 

b. Valg til provstiudvalg 

c. Fra formands- og 

kasserermødet i provstiet 

 

   

 

a. REPRÆSENTANTSKABSMØDE i VAMS  

tirsdag d.31.aug.19.00 – 21.00 på Vestervold 1, Varde 

b. Til orientering: provstiudvalget har planlagt at afholde 

offentligt møde om valg til provstiudvalg og stiftsråd 

den 9. 9. 2021 kl. 19.00 - 22.00.  

c. Til orientering - tages op på augustmødet 

 

2. 

Godkendelse af regnskabsinstruks 

 

   

Gennemgået og godkendt 

3.    

Fra kirkegårdsudvalg:   

a. Flytning af gravminde 

b. Konsulentbistand vedr. 

kirkedigerne 

c. Føring af varmerør    

  

a. I henhold til skrivelse fra Ribe Stift har 

menighedsrådet beslutningskompetencen, og vi 

vælger at flytte gravminderne for at give plads til 

torvet foran kirken. 

b. Der aftales møde med Hans Lund for færdiggørelse 

af hans rådgivning 

c. Karsten har indsendt byggeansøgning , som er sendt 

til provsti, stift og Nationalmuseet. Vi afventer 

tilbagemelding. 

4. 

Godkendelse af forretningsorden 

for menighedsrådet 

Godkendelse af vedtægt for: 

a. regnskabsfører 

b. Kasserer 

c. Kontaktperson 

d. Kirkeværge 

e. Kirke-og kirkegårdsudvalg 

 

Forretningsorden for menighedsrådet gældende fra  

Godkendt 

a. Vedtægt for regnskabsfører gældende fra 

godkendt 

b. Vedtægt for kasserer gældende fra 29.6.2021 godkendt 

c. Vedtægt for kontaktperson gældende fra 29.6.21     

godkendt. 

d. Vedtægt for kirkeværge gældende fra 29.6.2021          

godkendt 

e. Vedtægt for kirke- og kirkegårdsudvalg gældende fra  

29.6.2021 godkendt 

5.  

Præstens punkt 

    a. konfirmanddatoer 

    b. … 

 

Vi ønsker at aflyse gudstjenesten d.11.7. på grund af fejl i 

planlægningsteamet. Menighedsrådet ønsker via en skrivelse at 

gøre biskoppen opmærksom på, hvor vanskeligt det er for kun 1 

præst at klare alle opgaver i vores pastorat med alt for mange 
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kirkelige handlinger og opgaver. 

Kommende konfirmanddatoer for de næste 10 år offentliggøres 

Konfirmandundervisningen begynder i uge 37. Der er truffet 

aftale med skolerne. 

Der er ikke altergang ved kl.9 gudstjenesterne. 

 

6.   

   Opsamling af idéer, f.eks.  

kirkens digitale platform, visioner, 

ekskursioner -  evt. med 

nedsættelse af Ad Hoc- udvalg. 

 

  Udsættes til næste møde 

7. Evt. Der må ikke transmitteres under altergang. 

Kirken kan ikke deltage i Maries Festival på samme vilkår som 

med Mariefestivalen. 

 

Referent:  VG 

 

Omstående referat oplæst og godkendt den 29.6.2021 

 

 

 

____________________________________ _____________________________________
 Vivian Gosch, formand               Karsten Madsen, næstformand og kirkeværge 
 

 

 

_____________________________________ ____________________________________                                                                                                                      
                          Vivi Hansen, kontaktperson                                                                           Christian Holdt, formand for præstegårdsudvalget 

 
 

 

_____________________________________ _____________________________________ 
                     Karen Johansen, kasserer, sekretær                                                                                Thor Knudsen, medlem 

 

 

 

_____________________________________ _____________________________________ 
                         Trine Lydeking Pedersen, sognepræst                                                                  Anja Jørgensen - medarbejderrepræsentant 

 

 
  
 
 

 

 

 

 


