
Troldhede Sogn 

 
Dagsorden menighedsrådsmøde 11/2-2021, kl. 19.00 
 

Kommende møder: 
 25. marts, 22. april, 27. maj, 17. 
juni, 

Mødet afholdes ekstraordinært over Skype ARK 2 

 

Dagsorden 
udsendt 5/2 af formand Kathrine Stampe 

Referat 
referent Sussi Højmose 

1. Fraværende/tilstede: Fraværende: Ingen 
Tilstede: Kathrine Stampe, Mette Christensen, Jens Borg 
Spliid, Jens Futtrup, Jørgen Nielsen, Flemming Najbjerg og 
Sussi Højmose 

2. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

3. Orientering fra formanden 
a: orienteringsaften nye datoer 
b: flytning af konfirmation 
c: fastelavns goodiebag 
d: orgelrens 

A) Mail fra biskop om flytning af datoer på orienteringsaftner 
længere frem. Først hen i april og maj.  
B) Alle konfirmander har valgt at flytte datoen til 21.8.21 Vi har 
mulighed for at bruge hallen, hvis der stadig er restriktioner. 
C) Helle har lavet goodiebags til fastelavn, som løb af stablen 
tirsdag. Omtale i Dagbladet Ringkøbing-Skjern og Herning 
folkeblad  
D) Orgelrens opstartet mandag d. 8.2.21.Det tager ca 2 uger.  

4. nyt fra præsten Hjemmesider og webtilgængelighed. Kathrine tager kontakt til 
Dorthe Ib i stiftet for at finde ud af, om vi skal have en 
hjemmeside. 

5. nyt fra kasseren Kvartalsrapport ser rimelig ud.  
Vi har stadig noget til gode fra Nr. Vium/Herborg. Vi skal have 
et fællesmøde med Nr. Vium/Herborg for at organisere aftaler 
omkring kk-medarbejder og organist.  
Kristligt Dagblad er kommet op at køre til formanden med 
digital adgang.  
Problemer med nem-id og e-boks. 

6. nyt fra kontaktperson                             
(evt. personalesager  behandles 
under lukket punkt ”rådets kvarter”) 

Se særskilt referat 

7. nyt fra kirkeværge 
- 5års syn 

Der er kommet datoer på 5års syn med god hjælp fra tidligere 
formand. Jens Futtrup og Flemming Najbjerg deltager. Andre er 
også velkommen. 
Der kommer lejekontrakt på det lejede areal ved naboen. 
Betaling falder omkring 1.5. eller 1.9. 

8. nyt fra udvalg: 
a: præstegårdsudvalg 
b: aktivitets- og gudstjenesteudvalg 
c: pr.udvalg 
d: kirkebladsudvalg 
e: teknikudvalg 
f: diakoniudvalg 

A) Der skal laves en forvarmer på Genvex anlægget, så der 
kan komme varme i huset.   
B) Gospelworkshop i januar 2022. I kuben. Fælles arrangement 
for alle 3 sogne. Henrik Tjagvad og Lydia underviser. Med egen 
betaling pr deltager. Ca 80 deltagere. Snak om andre typer 
gudstjenester, som er sat lidt i bero indtil videre. Der arbejdes 
på julekoncert med Hans Jørn Østerby. Gerne en onsdag, så 
konfirmanderne også kan få lidt fra ham. 
C) Udkast til logo, bomærke osv. Det er godkendt.  
Der laves reklame på spaghetti to go ligesom fastelavn to go. 
De 3 sogne går sammen om annonceringsudgifterne efter 
fordelingsnøglen.   
D) Sussi fremlægger oversigt omkring det nye kirkeblad. 
Kirkebladet bliver udvidet fra 12 til 16 sider. Der kommer 



børnesider, Der er lavet lidt om på opstillingen i bladet. Budget 
godkendt.   
E) Tilsagn fra Inga Christensen, Bent Neesgaard Nielsen og 
Ernst Højmose til at hjælpe med teknikken. Helle har lært 
hvordan og hvorledes omkring og kan varetage 
kirketjenerfunktionen. 
F) Møde i tirsdags. Ny kollektliste med indsamling året rundt. 
Der kommer en ramme op med månedens indsamlingsformål 
med mobilepaynr. og en med menighedsplejen som indsamles 
hele året. Middag på tværs og gudstjeneste/salmer på flere 
sprog. Besøgs-og telefontjeneste. Forslag om betaling for 
spaghettigudstjeneste kan tilgå menighedsplejen og entre for 
julekoncerten, så der bl.a. kan hjælpes de konfirmander, som 
har svært ved at få enderne til at nå sammen til Israelturen.  

9.  kommende 
indkøb/investeringer/ønsker 
- fejemaskine  
- sikring af gravsten 
- digital skærm - udendørs 
- headset 

- Flemming har fået lov til at købe en fejemaskine. Den 
er indkøbt og afprøvet. 

- Sikring af gravsten skal vi selv betale for. Folk skal selv 
betale for sikring af sten på deres gravsted. 

- Det er svært at få et tilbud på en digital skærm 
udendørs. Kontaktet 3 forskellige, fået et tilbud tilbage 
på 68.000 kr. Vi venter også på at få besked om regler 
og servitutter omkring infoskærm. Sættes på igen 
senere. 

- Der bliver indkøbt nyt headset, da en af dem vi har, er 
gået i stykker. Undersøgt ved forsikring omkring 
erstatning.  

10. fællesmøde m. Nr.Vium/Herborg ang. 
administration af fællesudgifter 

Der skal aftales ang. udgifter omkring kk-medarbejder og 
organist. Der er lagt op til, at det er formænd og kasserer, der 
mødes og aftaler det praktiske.  

11. kollektliste for 2021  Kollektliste tages op på næste møde. 

12. Godtgørelse til 
menighedsrådsmedlemmer 

Det besluttes at udbetale kontorholdgodtgørelse.  
Der udbetales 3750 kr. til formand, kasser, kontaktperson og 
kirkeværge. Jørgen får det halve af 3750 kr.   

13. kaffebrød til næste møde Sussi tager kaffebrød med. 

 
 


