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Referat af menighedsrådsmøde:  Nr. 156 

                  Sognegården 

                                                                tirsdag d. 24. 8. 2021 kl. 10.00 

    
Fraværende: Graveren 

1.  

Meddelelser 

a. Fra Landsforeningens årsmøde 

b. Tilmelding til provsti- og       

     stiftsvalg? 

 c. Planlægningskalender – fælles  

    brug? 

d. Vikardækning – udgifter. 

e.  Præstegårdsudvalg: møde vedr.  

    musikalsk legeplads 

   

a. orientering 

b. 3 tilmeldes 

c. Vi skal have implementeret kalenderen Medarbejderen. 

Personalet instrueres af præstesekretæren. Senere kobles 

menighedsrådet. 

d. Drøftet. 

e. Drøftet. Møde d. 8.8.21 hvor Lisbet fremlægger 

projektet. 

2. 

Godkendelse af kvartalsrapport  

for 1.4. – 30.6. 2021 

 

  Kvartalsrapport for 1.1 – 30.6. 2021 godkendt. 

 

 3. Budgetsamråd d. 2. sep. se bilag 

a. Vedr. besluttende budgetsamråd 

b. vedtægt for samarbejde om  

    fælles anlægspulje 

c. Skal personalenormeringen over- 

    gå til provstiudvalget? 

d. Vedtægt for samarbejde mellem 

     menighedsrådene i Grene, Malt   

     og Varde Provstier i Ribe Stift  

     om ansættelse af fælles 

     personalekonsulent i Grene og  

     Varde provstier. 

e.   evt. kommentarer til andre  

      punkter. 

 

a. Menighedsrådet ønsker ikke et besluttende 

budgetsamråd 

b. Godkendt. 

c. Menighedsrådet mener ikke, at personalenormeringen 

skal overgå til provstiudvalget. 

d. Godkendt. 

e. Vedr. punkt 9: Vi ønsker ikke, at det går ud over den 

samlede normering på sigt, og at det vil være bedre med 

en halv præstestilling mere i provstiet. 

4.  

Ansøgning fra skolen vedr. 

deltagelse i Salmesang i  

Ribe Domkirke.     

  Der bevilges bustransport til 80 elever og 6 deltagende lærere. 

5. Kirkelige aktiviteter: 

a. eftermiddagsmøder 

b. babysalmesang 

c. kor – ungdomskor som evt.  

    honoreres ved deltagelse i  

    kirkelige arrangementer. 

d. julekoncert – Ruben foreslår et 

    ungdomskor fra Esbjerg. 

e. Alle Helgen  

f. 

 

a. Udvalget for eftermiddagsmøder spørges, om de vil 

arrangere eftermiddagsmøder igen. 

b. Gravermedhjælper Lisbet Thorlund vil gerne arbejde 

med babysalmesang og  bevilges et kursus. 

c. Godkendt. 

d. Godkendt 

e. Trine aftaler med Ruben. 
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6.  

Præstens punkt 

  

 

 Konfirmanderne konfirmeres som et samlet hold kl 10 

Det nye konfirmationshold begynder d. 15,9.21 

Der er mange lydgener fra omgivelserne omkring præstegården. 

Præstegårdsudvalget bedes undersøge muligheder for 

lyddæmpning. 

Dagplejemødrene må benytte kirkerummet en time i ugerne 43-

48. 

 

7.   

   Opsamling af idéer, f.eks.  

kirkens digitale platform, visioner, 

ekskursioner -  evt. med 

nedsættelse af Ad Hoc- udvalg. 

 

   

Udvalg:   

a. Kirkens digitale platfom. – Karsten, Trine og Thor 

b. Visioner i praksis – idékatalog. Trine, Vivian, Karen 

 

8. Evt. 

 

 Formanden undersøger, om kolonihavejorden hører under 

Ansager kirkegård/ Ansager menighedsråd eller under 

fællesmenighedsrådet. 

Der er ansat gravermedhjælper fra 28.aug. 

 

Referent:   

 

Omstående referat oplæst og godkendt den 24.8.2021 

 

 

 

____________________________________ _____________________________________
 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 

 

 
  
 
 

 

 

 


