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Referat 

Menighedsrådsmøde tirsdag den 02.06.2020. 

kl. 18.30 i  Æ`Kirkkro 

Deltagere: Haakon Nissen Friedrichsen (HNF), Knud Damgaard Christensen (KDC), Peter Jepsen (PJ), Mette 

Rossen Hansen (MRH), Bjarne Lund Henneberg (BLH) og Thorsten Bjerg Christensen (TBC). 

Fra regnskabskontoret deltog Marianne Kammer Simonsen (MKS ) under punkt 4. 

Desuden deltog kirkeværge Ellen Fink (EF) under punkt 3. 

 
Dagsorden 
 

  
Referat 

1. Dagsorden 
a. Godkendelse af dagsorden. 
b. Opfølgning af referat fra den 19.05.2020. 

 

 1. Dagsorden 
a. Dagsordenen godkendt. 

 
b. Ingen bemærkninger.  

2. Arrangementer 
a. Evaluering af afholdte arrangementer. 
b. Opstart af kirken Kr. Himmelfartsdag. 
c. Efter seneste udmelding er der plads til 34 

kirkegængere foruden personalet. 
 
 

 2. Arrangementer 
a. Opmåling mm i kirken er på plads så den 

kan tages i brug til gudstjenester. 
 

b. Kirken blev taget i brug igen Kr. 
Himmelfartsdag. 
 

c. Taget til efterretning at der må være 34 
kirkegængere. 

3.  Kirke og Kirkegårdsudvalg. Orientering v. Haakon. 
Kirkegårdsvandring den 18. maj 2020 med udvalget 
samt Thorsten B. Christensen, Knud Damgaard og 
ekstern kirkeværge Ellen Fink og graver Walter 
Sørensen. 
 

a. Gennemgang af punkter for kommende 
arbejdsopgaver. 

b. Drøftelse og beslutning af de nedskrevne 
punkter. 

 3. Kirke og Kirkegårdsudvalg. Orientering v. 
Haakon. Kirkegårdsvandring den 28. maj 2020 
med udvalget samt Thorsten B. Christensen, 
Knud Damgaard og ekstern kirkeværge Ellen 
Fink og graver Walter Sørensen. 

a. KDC havde lavet et referat med det der 
blev foreslået på kirkegårdsvandringen. 
 

b. Walter Sørensen har påtaget sig at 
fælde træerne i fritiden mod at han får 
træet. 
 
Træet der er gået ud ved stien op til 
kirken skal fældes snarest muligt. 
 
Der bør plantes noget bunddække ved 
hækken op til kirken. 
 
De øvrige ting der er beskrevet under de 
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forskellige foto skal laves løbende. 
 
Ved foto nr. 11 og nr. 12 skal der plante 
blomster som besøgende på kirkegåden 
kan plukke fra. 
 
BLH påtager sig at lave laminerede 
mærkesedler til pladser i kirken. 

4. Intern kasserer. Peter og Marianne orienterer. 
a. Gennemgang af kvartalsrapport og 

regnskab. 
b. Orientering om det kommende budget. 
c. Budgetønsker til næste års budget. 
d. Prioritering og beslutning af de kommende 

ønsker     
e. Godkendelse af foreløbigt budget. 

 
 

 4. Intern kasserer. Peter og Marianne 
orienterer. 

a. 2019 har været et godt år. Der er brugt 
94 % af driftsbudgettet. Der er ryddet 
op i anlægsarbejdet. 
 

b. Istandsættelse af pedaler og filter på 
orglet. Beløbet er på 25.772,75. 
 

c. 2 bænke på kirkegården til 22.500 kr. 
Typen skal være ”Københavnerbænk”. 
 
6.000 kr. til abonnement og 
vedligeholdelse af 
gravstensprogrammet.  
 
Ingen væsentlig vedligeholdelse til 
næste år. 
 
 

d. Leasing af traktor fremover blev nævnt 
som en mulighed. Det vil ikke være 
aktuelt i 2021- 
 

e. Det foreløbige budget for 2021 blev 
afleveret. Budgettet er påført 
tidsstemplet 02.06.2020 kl. 20:52. 

Kaffe.  Kaffe. 

5. Præsten. Orientering v. Thorsten. 
a. Hvordan får vi ordentligt annonceret ud til 

vores menighed angående gudstjenester? 
b. Meget gerne en gudstjenesteplan for juni og 

juli. 
c. Beslutning om hvordan annonceringen skal 

foregå. 

 5. Præsten. Orientering v. Thorsten. 
a. Der er langtidssygdom i provstiet så TBC 

har 100 % af fængselspræstfunktionen i 
Renbæk Statsfængsel. 
 
Der blev udleveret en gudstjenesteplan. 
Gudstjenesterne bliver annonceret i 
Digeposten.  
 

b. Så ovenstående punkt. Hvis det går godt 
vil gudstjenesterne også blive 
annonceret i Digeposten i august 
måned. 
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c. Se ovenstående punkt. 

6. Præstegården. Orientering v. Thorsten.  6. Præstegården. Orientering v. Thorsten. 
 
Ingen bemærkninger. 

7. Formanden. Orientering v. Haakon. 
a. Gennemgang af post, møder mm. 
b. Alle bygninger færdigkalket til pinse. 
c. Har vi behov for at være med i kommende 

konsulentrunde den 21. oktober eller den 
23. oktober. 

d. Interesse fra Danmarks Medie og 
Journalisthøjskole. Hvordan driver vi jord og 
skov i Hostrup sogn? 

 
 
 
 
 

7. Formanden. Orientering v. Haakon. 
a. Budgetsamrådet er sløjfet pga. 

coronaepidemien. 
 

b. Der er kommet flere tilkendegivelser om 
at bygningerne ser godt ud efter 
kalkningen. 
 

c. Ingen behov for en konsulentrunde i 
oktober. 
 

d. HNF er kontaktet af Danmarks Medie og 
Journalisthøjskole som gerne ville have 
en oversigt over økologisk landbrug. Der 
er afleveret en oversigt over markene 
og forpagterne. 42 ha er økologisk og 54 
ha er traditionel landbrugsdrift. 

8. Aktivitetsudvalget. Orientering v. udvalget.  8. Aktivitetsudvalget. Orientering v. udvalget. 
 
Der er ikke sket noget pga. coronaepidemien. 
TBC har nogle emner i baghånden som måske 
kan blive aktuel når coronaepidemien er 
dæmpet. 

9. Jord og skov. Orientering v. Peter og Knud 
a. Lidt omkring problematikken med 

fasanopdræt i vore skove. 

 9. Jord og skov. Orientering v. Peter og Knud. 
a. KDC rykker for et svar på den mail der er 

sendt til Betina Nissen og Gert Nissen 
for at få svar fra den 27. maj 2020. 
 
PJ er blevet kontaktet af vores 
skovfoged om der er brandforsikret. Det 
vil der blive fulgt op på, 

10. Kontaktpersonen. Bjarne orienterer. 
a. Grøn kirke. Er det noget vi tænker på? 

 10. Kontaktpersonen. Bjarne orienterer. 
a. BLH foreslog at der kommer en person 

fra en anden kirke som er grøn kirke 
som kan orientere om kravene. 

11. Æ Kirkkro. Orientering v. Mette.  11. Æ Kirkkro. Orientering v. Mette. 
 
Der er købt elektriske fyrfadslys da der er nogle 
der ikke kan tåle røgen fra stearinfyrfadslys. 
 
Der er forslag om at bruge blomster produceret 
i nærområdet. 

12. Medarbejderrepræsentant. Agnes orienterer. 
 

 
 

12. Medarbejderrepræsentant. Agnes 
orienterer. 
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Punktet udgår da AL ikke var mødt og havde 
inden mødet meddelt at der ikke var noget fra 
hende, der var relevant, 

13. Sekretæren.  Knud orienterer. 
a. Gravstensprogram. 
b. Orienteringsmødet. Den endelige dato mm. 
c. Forberedelse til mødet så vi kommer rundt 

om det hele. 
d. Hvordan skaber vi interesse for mødet.               

 13. Sekretæren. Knud orienterer. 
a. Ikke noget at bemærke. 

 
b. Orienteringsmødet er den 20. august 

2020 kl. 19.00 i Æ Kirkkro. 
 

c. Der holdes et menighedsmøde inden 
orienteringsmødet hvor en dagsorden 
kan sættes sammen. 
 

d. KDC uddelte en kronik af Uffe Espeund 
Klausen fra den 2. maj 2019 om 
folkekirken i Udkantsdanmark og om 
hvorledes der kan skabes interesse for 
folkekirken. 

14. Kommende arrangementer. 
a. Konfirmation den 16. august. 
b. Annoncering med oplysning om 

telegrammodtagelse i Æ Kirkkro. 
c. Hvem er villig til at være vagt? 
d. Sommerferie – dato for opstart efter ferien. 

 
 
 

14. Kommende arrangementer. 
a. Der er konfirmation den 16. august 

2020. 
 

b. TBC sørger for annoncering/oplysning 
om telegrammodtagelse i Æ Kirkkro. 
 

c. KDC vil stå vagt i Æ Kirkkro ved 
konfirmationen. 
 

d. Der holdes et menighedsrådsmøde 
tirsdag den 11. august 2020. BLH vil stå 
for arrangementet. 

15. Evt.  15. Evt. 
 
TBC er kontaktet fra kommune for at spørge om 
der kunne sættes en storkerede på kirken.  
 
Der var en positiv indstilling til at få en 
storkerede på kirketårnet. 

 

Bilag: 

 Bilag 1 – Referat af kirkegårdsvandringen den 28. maj 2020 

 

 

Refereret af Knud Damgaard Christensen 
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2. juni 2020 

  

Peter Jepsen 

 

 

Haakon Nissen Friedrichsen 

 

 

Mette Rossen Hansen 

 

 

Knud Damgaard Christensen 

 

 

Bjarne Lund Henneberg 

 

 

Thorsten Bjerg Christensen 
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Referat 

 Kirkegårdsvandring torsdag den 28. maj 2020 kl. 15.00 

Deltagere: Haakon Nissen Friedrichsen (HNF), Peter Jepsen (JP), Knud Damgaard Christensen (KDC), 

Bjarne Lund Henneberg (BLH) – deltog kun i en del af kirkegårdsvandringen samt Thorsten Bjerg 

Christensen (TBC). 

Desuden deltog kirkeværge Ellen Fink (EF) og graver Walter Sørensen (WS). 

 
Dagsorden 
 

  
Referat 

1. Besigtigelse af kirkegården. 
 

 1. Naboen til kirkegården, Frauke Andresen Steiner, Solderupvej 6, Hostrup, 
6270 Tønder, vil gerne have træerne der skygger und over hendes grund 
hendes grund, fældet. 
 

 
Foto nr. 1. Fotoet viser en del af de træer der ønskes fældet. 
 
Hegnet/bevoksningen ved parkeringspladsen foreslås klippet 
ned så det får ca. samme højde som hækken ved det 
nærliggende læskur. 
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Foto nr. 2. Fotoet viser hækken ved læskuret og bevoksningen 
ved parkeringspladsen som ønskes klippet ned. 
 

 
Foto nr. 3. Fotoet viser 3 store træer ved kirkegårdsdiget som 
ønskes bevaret. 
 
Hækken langs indgangen op til kirken foreslås klippet ned så 
den ikke er så dominerende. Det kunne eksempelvis være en 
nedklipning på ca. 0,5 m fra toppen. Desuden bør det træ, der 
er gået ud, fjernes. 
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Foto nr. 4. Fotoet viser hækken op til kirken. Det udgåede træ 
er det tredje træ i venstre side. 
 

 
Foto nr. 5. Der ønskes lagt grus ud til blomsterpladsen ved 
urnegravsområdet. På fotoets højre del er der angivet i den 
eksisterende grudbelægning hvor langt ud den nye 
grusbelægning skal ligges. 
 

 
Foto nr. 6. Ukrudtet mellem stene skal fjernes. 
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Foto nr. 7. Fotoet viser en del af de ukendtes gravplads. 
Hækkene skal rengøres, kanterne på græsplænen skal rettes af 
og blomsterpladsen rettes op og rengøres. 

 
Foto nr. 8. Fotoet viser blomsterpladsen ved de ukendtes grav. 
Blomsterpladsen skal rettes op og rengøres. 
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Foto nr. 9. Fotoet viser nogle gravsteder hvor der endnu ikke er 
lavet forkanter. 

2. Forslag om brug af nedlagte 
gravsteder. 
  

 2. Der var forslag om at de nedlagte gravsteder kunne bruges til 
gamle gravsten der står på kirkegården fra nedlagte gravsteder, 
hvor fredningen er ophørt og de pårørende ikke ønsker at 
beholde gravstedet. 
 
Nogle af de nedlagte gravsteder kunne anvendes til blomster 
som besøgende på kirkegården kan plukke af til brug på andre 
gravsteder. Se punkt 4. 

3. Gamle gravsten – hvor kan vi bedst 
placere dem. 
      

 3. Håndtering af gamle gravsten. 

  
Foto nr. 10. Fotoet viser de gravsten der var forslag om at få 
kørt til nedknusning. De 2 store sokkelsten i forgrunden skal 
ikke køres til nedknusning. 

4. Bestemmelse om plantning af 
planter eller blomster på et eller flere 
nedlagte gravsteder. 

 4. Der var forslag om at et eller 2 nedlagte gravsteder bliver 
beplantet med blomster som besøgende på kirkegården kan 
plukke og anvende på gravsteder på kirkegården. 
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Foto nr. 11. Eksempel på nedlagt stort gravsted, der kan 
anvendes som blomsterbed. 
 

 
Foto nr. 12. Eksempel på nedlagt mindre gravsted der kan 
anvendes som blomsterbed. 

5. Drøftelse omkring 
bevaringsværdige gravsten. 
   
  

 5. Der er flere måder at udvælge de bevaringsværdige gravsten 
på. Det kunne være nogle der fortæller en historie om sognet. 
For de gravsten der udvælges bør der ligge en beskrivelse af 
historien bag personerne der er nævnt på gravstenene. 
 
TBC og KDC vil være behjælpelig med at skrive disse historier 
hvis der er ønsker herom. 

6. Rundtur i kirken. Er der noget vi skal 
være opmærksomme på. 

 
 

6. Intet at bemærke. 

7. Efter vores møde i dag, er der så 
nogle oplagte emner i forhold til 

 
 

7. Der er ønske om at opstille yderligere 2 bænke på 
kirkegården. Bænkene bør være at typen ”Københavnerbænk” 
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budgetønsker. 
            
 

 
 
 

og der var forlag om en i nærheden af området vest for 
opgangen til kirken ved pladsen med de gamle gravsten og en 
på den vestlige del af kirkegården ved urnegravpladserne. 

8. Andet. 
 

 8. Ukrudtet ved kirkegårdsdiget skal fjernes – og meget 
gerne inden pinsen. 

 

Refereret af Knud Damgaard Christensen – 2. juni 2020 


