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Referat 

Menighedsrådsmøde torsdag den 8.04.2021 

kl. 19.00 i Æ Kirkkro 

Deltagere: Knud Damgaard Christensen (KDC), Kirsten Fries (KF), Ellen Fink (EF), Mette Rossen Hansen 

(MRH) og Bjarne Hjort (BH). 

Peter Mæhl (PM) deltog ikke på grund af forsamlingsforbuddet på maks. 5 personer. 

 
Dagsorden 
 

  
Referat 

1. Dagsorden. 
a. Godkendelse af dagsorden 
b. Opfølgning på referatet fra den 10.03.2021 

 1. Dagsorden. 
a. Under punkt 4 blev der tilføjet et 

delpunkt b 
 

b. Ingen særlige bemærkninger til 
referatet, salmebøgerne er gode til at 
afmærke siddepladserne i kirken. 

2.  Kirke og kirkegårdsudvalg. Orientering ved 
udvalget. 

a. Orientering om status for fjernelse af de 4 
hække nord for kirken 

b. Skal beslutning om evt. nedklipning af 
hækken op til kirken fastholdes? – Walter 
har fået et råd fra Højmose 

c. Beplantning af tomme gravpladser 

 
 

3. Kirke og kirkegårdsudvalg. Orientering v. 
udvalget. 

a. Når provstivalget har givet OK til at 
fjerne de 4 hække vil de blive fjernet, 
 

b. Beslutningen om at nedklippe hækken 
op til kirken til en højde på 0,4 – 0,5 m 
fastholdes. 
 

c. Walter kan begynde at købe nogle 
blomster ind til de 2 tomme gravsteder 
– dog ikke flere end at der kan blive 
doneret blomster til gravstederne. 

3. Kirkeværgen. Orientering ved Ellen. 
a. Orientering om af fremstillingen af det nye 

antependium 
 

 3. Kirkeværgen. Orientering ved Ellen. 
a. KF og EF har haft et møde med Lisbeth 

Ihle. Hun mangler 2 skitser. De må ligge 
hos Thorsten. 
 
KF og EF ser en prøve på vævningen 
inden arbejdet påbegyndes. 

 
Walter får en pris fra Lærkely på 2 
bord/bænkesystem. 
 
Der skal males striber ved udgangen fra 
køkkenet i Æ Kirkkro for at markere et trin. 
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Der mangler oplysninger på pastoratets 
hjemmeside om hvor mange der må være i 
kirken under coronaepidemien. EF rykker for 
sagen hos Anton. 
 
Der skal laves en træplade til døbefonten så der 
kan lægges en hvid dug over fonten så den kan 
bruges til altergang og lignende. 

4. Formanden. Orientering ved Knud. 
a. Walter har udtrykt ønske om indkøb af en 

brugt tromle til vedligehold af planer ved 
kirken og præstegården 
 

b. Brev fra Ribe Stift om visionerne 

 
 
 
 
 

4. Formanden. Orientering ved Knud. 
a. Ønsket om indkøbet af tromlen 

imødekommes. 
 

b. Der er den 7. april 2021 kommet et brev 
med visioner i Ribe Stift. Visionerne skal 
behandles i stiftsrådet i august 2021. 
Menighedsrådet tager selv hånd om 
sagen. 

5. Præsten. Bjarne orienterer.  5. Præsten. Bjarne orienterer. 
Der er indkøbt en ny kollektbog. 
 
BH orienterer senere om næste kvartals 
gudstjenester. 
 
Der skal indkøbes en højtaler til brug for folk der 
ikke kan komme ind i kirken på grund af et 
maks. antal på 18 personer i kirken. 

6. Kontaktperson. Orientering ved Knud.  6. Kontaktperson. Orientering ved Knud. 
Ingen bemærkninger; KDC taler jævnligt med 
Walter. 

7. Kommende arrangementer.  7. Kommende arrangementer. 
Ingen planlagte arrangementer på grund af 
coronaepidemien. 

8. Evt.  8. Evt. 
KF får en prøve på en afskærmning i 
tårnrummet. 
 
Der er frist til den 20. april 2021 for indlæg til 
kirkebladet. 
 
Næste menighedsrådsmøde er den 18. maj 2021 
kl. 19.00 i Æ Kirkkro. 

 

Refereret af Knud Damgaard Christensen 

Den 8. april 2021 

 

Knud Damgaard Christensen 
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Kirsten Fries 

 

 

Ellen Fink 

 

 

Mette Rossen Hansen 

 

 

Bjarne Hjort 


