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Dagsorden Beslutning 

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 
 

2. Nyt fra formanden 
a. Visionsdag med ansatte og 
MR – faciliteres af Henrik 
Heeris – Forslag: 10. oktober. 
b. Præstegårdsstien 

a. Det blev vedtaget 
b. Der er nogle udfordringer med stien, som løses i samarbejde 
mellem MR og kommunen. 
 

3. Nyt fra præsten 
a. Messehagel – hvorfor nu det? 
b. Kirkekaffe 
c. Facebook gruppe for kirkens 
venner 
d. Lysestager på altertavlerne 
e. Ringning ved gudstjenesterne 
f. Status 
konfirmand/minikonfirmand 
 

a. Der er fundet fire messehageler frem af gemmerne. Det er 
festklædninger, der er håndsyede og derfor er dyre. Den grønne 
er repareret – og nu er de alle klar til brug. 
b. I Hylke har der været tradition for at byde på en kop kaffe før 
gudstjenesterne. Det er en god tradition. at få kaffen lavet. Det 
blev vedtaget at starte op 8. august i Ovsted. Inge D vil sørge for 
remedier i Ovsted og Lars i Tåning. 
c. Der bliver lavet en Facebook gruppe for kirkens venner, og vi 
opfordrer alle til at være med. 
d. Det blev besluttet, at stager forbliver på alterbordet i kirkerne. 
e. De tre ringninger ifølge regulativet starter en halv time før, et 
kvarter før og tre minutter før gudstjenesten. 
f. Undervisningen af konfirmanderne er nu nået i mål i et 
usædvanligt år. Der er 11 videbegærlige minikonfirmander – der 
bliver fem gange i alt, som afsluttes i slutningen af maj. Der 
bliver undervisning af minikonfirmander i Hylke i juni. 

4. Nyt fra 
medarbejderrepræsentanten 

I april blev der startet op med børnekor udendørs. Men det er 
svært. Der bliver også kor i forbindelse med sommerandagt i juni. 
Peder og Lene har fået et dejligt kontor i Stalden. Der har været 
flere kirkegange startende med gudstjeneste. Der er sat meget i 
gang resten af året – fx ifbm pinsen. Lene er nu tovholder på 
materiale (tekst og fotos) til Ejer Bjerge bladet. 

5. Nyt stråtag på præstegården i 
Sneptrup v/Michael og Birgit 
Materiale fra Mogens Svenning 
er medsendt som bilag. MS er i 
gang med at undersøge, om 
firmaet i Ry kan løse opgaven. 
På mødet skal vi godkende 
budget og entrepriseaftale. 

Der er lavet aftale med en Søhøjlandets Tækkefirma om tækning 
af den nu forhenværende præstebolig i Sneptrup med opstart 
omkring 1. november 2021. Det blev godkendt. 
 

6. Ny præstebolig v/Michael og 
Birgit 
Kort orientering fra rundtur til 
præsteboliger OG beslutning 
om, hvilke arkitekter, vi ønsker 
at invitere til at præsentere sig 
på vores møde den 9. juni. 
Præstegårdsudvalget arbejder på 
sagen - og sender evt. et bilag 
inden mødet.  

Mandag 3. maj så en lille gruppe tre forskellige præsteboliger i 
og nær Horsens. Præstegårdsudvalget besøger Cubo og Frost 
Larsen arkitekter, hvorefter vi lader det ene af dem komme med 
skitseforslag til en ny præstebolig. 
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7. Kassererens hjørne v/Lars 

a. Indkøb og bilag fra Brugsen I 
Tebstrup 
b. Kvartalsrapport 1. kvartal 
2021 
c. Rep./vedligehold af kirker 
 

a. Alle skal være meget omhyggelige med at sørge for, at alle 
bilag fra Brugsen i Tebstrup udskrives og forsynes med initialer, 
så Lars kan håndtere dem uden problemer. 
b. Kvartalsrapport for 1. kvartal 2021 blev gennemgået. 
c. Der blev opfordret til, at det skal aftales, hvorfra pengene til 
større, pludselige udgifter skal komme, før opgaven udføres.  
 
 

8. Aktivitetsudvalget v/Aase 
a. Sommercafeer 
b. Sommermøde den 29/8 
c. PR-udvalget 
 

a. Tirsdag formiddage i juli (6. (Birgit), 13. (Jette og Inge)., 20. 
og 27.) bliver der foredrag og kaffe – det varer cirka en time hver 
gang. Der er brug for værter, der vil åbne, byde velkommen og 
klare det praktiske bortset fra kaffen.  
b. Ved sommermødet 29. august bliver der behov for hjælp til at 
løse praktiske opgaver – flere tilmeldte sig til blandt andet at 
rejse telt, sætte borde/stole op mv. Der skal være tilmelding for at 
kunne planlægge maden. Det tages op på førstkommende møde. 
b. PR-udvalget deltager i aktivitetsudvalgets møder fremover – 
da der er stort overlap mellem medlemmerne af de to udvalg. 
 

9. Feedback v/alle Dagen med Henrik Heeris løste op for de udfordringer, vi har 
haft. Så der var positiv feedback på dagens møde. 

10. Eventuelt Formanden orienterede om et brev fra Den kgl. 
Bygningsinspektør vedr. syn til kirken ifbm en ny udstykning i 
Tebstrup. 
Den 26. september er der indvielse af Folkeskoven. Der bliver 
forskellige aktiviteter den dag inkl. gudstjeneste mv. Brug for alle 
hænder til at hjælpe med afvikling af aktiviteterne.  
Projektørerne ved kirkerne trænger til at blive skiftet til nye med 
LED-pærer. Det stemmer bedre overens med at være Grøn kirke.  

 


