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Referat 

                          Fællesmøde for Hostrup og Højst 

                          onsdag den 11.januar kl 19.00. 2017. i Æ Kirkkro. 

Deltagere: 2 fuldtallige menighedsråd og biskop Elof Westergaard og domprovst Jens Thorkild Bak. 

 

 
Dagsorden 
 

  
Referat 

1.    Gennemgang af præsteansøgninger.  
Orientering ved Biskop og Provst. 

 Haakon Nissen Friedrichsen bød velkommen. 
 
Elof Westergaard gjorde opmærksom på at der 
er få ansøgere til præstestillinger. Han gjorde 
opmærksom at menighedsmedlemmerne har en 
myndighed og det er ikke en almindeligt 
fritidsbeskæftigelse. 
 
Elof Westergaard gennemgik de 4 ansøgere og 
menighedsrådsmedlemmerne fik lejlighed til at 
give deres indtryk til kende om de 4 ansøgere. 

2.   Hvilke af ansøgerne vil vi gerne have til  
      prøveprædiken? 

 Der blev udvalgt 3 ansøgere til en 
prøveprædiken. 

3. Datoer for prøveprædiken og indstillingsmøde. 
         
       

 Der kan afholdes prøveprædiken i Bedsted kirke 
den 23. 24. og 25. januar 2017 og disse datoer 
blev valgt. 
 
Tidspunktet vil være kl. 19:00. 
 
Indstillingsmødet vil være den 25. januar 2017 
umiddelbart efter den sidste prøveprædiken. 
Det forventes at blive i Bedsted. 

   
4.   Konfirmandundervisning fremover. 
      Hvem står for undervisningen af vore  
      konfirmander fremover, udflugter  
      Konfirmanddage mm?                                                   

 Problemerne med konfirmandundervisningen 
blev drøftet. Jens Thorkild Bak vil forsøge at 
finde en løsning på problemet. 
 
Der kommer en plan fra Erling Bjerrum-Petersen. 

 
  5. 
    a.   Udmelding af folkekirken. 
       Hvad kan være årsagen? 
    b.  Sognebåndsløsere blandt konfirmandforældre 
          hvordan bliver der set på det, når den  
         kommende konfirmand bliver konfirmeret  

 a. Der har været igangsat en kampagne som 
givetvis har haft en virkning. Nogle steder er det 
højrefløjen der melder sig ud og går til 
firmenigheder. Det er den eneste post på 
skattebilletten man kan fravælge skat. 
 
b. Nogle af forældrene må løse sognebånd hvis 
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         andet steds? 
    
    

en konfirmand vil konfirmeres i Tønder sammen 
med deres kammerater i Tønder.  

 
  6.           Evt. 
  
        
     

 Der var et ønske om vejledning og inspiration 
om anvendelse af de sociale medier. 
 
Der er behov for at få en kontakt til bl.a. 
handelsskolerne. 

     Efter mødet med Biskop og Provst. 
1.  Hjemmesiden, er den som den skal være? 

Har vi forskellige synspunkter omkring 
Hjemmeside og kirkeblad? 

         2. 
                Kirken på sociale medier og erfaring? 
 
 
 

 
 

1. Det vil blive afklaret ved et fællesmøde. 
 
2. Er behandlet ovenstående under punkt 6.. 

 
3        Evt. 

 Der holdes et fælles medarbejdermøde onsdag 
den 1. februar 2017 kl. 17:30 i Højst.  
Efterfølgende afholdes der et fælles 
menighedsrådsmøde. 
 
Præstegårdsudvalget for begge menighedsråd 
mødes mandag den 31. januar 2017 kl. 16:30 
ved præstegården i Hostrup. 
 
Bjarne Lund Hennebjerg viste et forsalg til 
organisationsplan. 

 

        Refereret af Knud Damgaard Christensen 

 

         


