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 Referat 

Menighedsrådsmøde den 09.03.2017 

kl. 18.30  i  Æ`Kirkkro 

Deltagere: Haakon Nissen Friedrichsen (HNF), Peter Jepsen (PJ), Mette Rossen 

Hansen (MRH), Bjarne Lund Henneberg (BLH) og Knud Damgaard Christensen 

(KDC). 

Desuden deltog Ellen Fink (EL) som kirkeværge. 

 

 

 
Dagsorden 
 

  
Referat 

1. 
        Godkendelse af dagsorden. 
       
 

 1. 
Dagsordenen godkendt uden tilføjelser. 
 

 
2. a.   Evaluering af afholdte arrangementer. 

     b.   Åbent hus arrangement i præstegård, kirke og i  
             Æ Kirkkro. 
      c. Grænsesognenes vintermøde som dette år blev  
           afholdt i Burkal kirke. Gudstjeneste ved biskop 
           Marianne Christiansen Haderslev og efterfølgende   
           Foredrag ved forhenværende biskop Carsten Nissen 
            Viborg. Emnet, Skal reformationen virkelig  
            fortsætte. Martin Luther og hans betydning for 
            os i dag. 
       d.  Møde i Ribe for nye og gamle   
                menighedsrådsmedlemmer. Orientering v. Knud 
       
         
                  
                  

 2. 
a. Gennemgang af de afholdte arrangementer. 

 
b. Der har været ca. 30 personer til åbent hus 

arrangementet i præstegården, kirken og i 
Æ Kirkkro den 25. februar 2017. Der har 
været en god omtale af arrangementet i 
JyskeVestkysten den 26. marts 2017. 
 

c. HNF omtalte grænsesognes vintermøde. Der 
var over 100 deltagere. 
 

d. KDC gennemgik kort hvad mødet havde 
handlet om og uddelte materialet, dvs. OH, 
fra mødet. Materialet bliver udsendt 
sammen med referatet. 

3. 
          Intern kasserer. Orientering  

a.  Årsregnskabet 2016. 
            
 
 

 3. 
a. Kollekten fra høstgudstjenesten var ikke 

blevet bogført. Sagen er nu bragt i orden. 
 
Årsregnskab for Hostrup menighedsråd med 
CVR-nr. 11229611, afleveret den 8/3-2017 
kl. 09.19 er behandlet og godkendt. 
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4. 
           Præstegården. Orientering v Haakon. 

a. Indflytningsklar. 
           
 

 4. 
a. HNF orienterede om at præstegården nu er 

klar. Malerarbejdet og rengøring er udført. 
 
 

 
 5.     Kirken.  Orientering v Haakon. 
         a.  Adgangsforhold til kirken. 
         b. Forkanter på gravsteder. 
             
 
        

 5. 
a. Adgangsforholdene til kirken er nu færdig. 

 
b. Forkanterne på gravstederne vil blive lavet i 

marts måned. 

 
 6.      Kirkeværgen.  Ellen orienterer. 
    
  
          

 6. 
EL påpegede at der er en fejl angående 
aflevering af telegrammer i Æ Kirkkro i 
kirkebladet. Afleveringsdatoen er fejlagtigt 
anført til lørdag den 13. maj 2017. Der skulle 
have været søndag den 14. maj 2017. Der 
deltager en fra menighedsrådet den 13. maj 
2017. Det aftales hvem der deltager på 
menighedsrådsmødet i april. 
 
Der var enighed om at vi ønsker god altervin og 
ikke saftevand i fremtiden. 
 
Det blev diskuteret om kollekterne skal udvides. 
Det afgør vi sammen med Thorsten Bjerg 
Christensen når han er begyndt i embedet. 
 
EL har haft kontakt til stiftet pga. nogle IT-
vanskeligheder, hvorfra hun vil få hjælp. 
 

 
7. 
        Formanden.  Orientering v Haakon. 
a.  Møder. 
b. Fællesudflugt----Helst maj eller juni. 
c.  Forslag om billet til Sigurd Barrett til alle 

Konfirmander. 
d.  Forespørgsel fra Agnes om trompetspil ved 

Konfirmationerne i begge kirker. 
e.  Indsættelsesfest for Thorsten Bjerg Christensen 
f.  Kirkeblad og den nye hjemmeside. 
g. Indbydelse af områdets præster til  

indsættelsesfesten med vor nye præst, 
Thorsten B Christensen. 
 

 
 

 7. 
 

a. HKN hat fået et brev fra Løgumkloster 
Musikskole og støttekreds. 
 

b. Udflugten arrangeres af Hostrup 
Menighedsråd.  Datoen er den 18. juni 
2017. MRS og BLB står for arrangementet. 
 

c. Konfirmanderne får billet til Sigurd Barrett. 
 

d. Der er givet accept til trompetspil til den 
kommende konfirmation. 
 

e. Indsættelse for Thorsten Bjerg Christensen 
den 19. marts 2017 kl 13:30 i Hostrup og kl. 
15:00 i Høst. Kl. 16:00 er der sammenkomst 
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   fra begge sogn på Øster Højst Kro. 
 

f. Der er flere mindre fejl der skal rettes. Det 
er f.eks. utydelig grafik og årstal der 
mangler. Siden skal være meget enkel og 
ikke være rettet mod indforståede brugere. 
Desuden er der mindre stavefejl i 
kirkebladet. BLH tager kontakt til redaktøren 
for at få rettet op på manglerne. 
 

g. Tønder provst er tilbage på arbejdet. Der er 
udsendt indbydelse til provstiets præster til 
at deltage i indsættelsen. 
 
 

 
8.   Kontaktperson.    Bjarne orienterer. 
      
 
 
   

 8. 
PCen er repareret. Ellers ingen problemer. 
 

 
 9.     Æ Kirkkro.     Mette orienterer. 
 
 
 
 

 9. 
Tingene fungerer fint. Æ Kirkkro er meget brugt. 
Den 8. marts 2017 har f.eks. FDF haft 
generalforsamling. 

  
10.    Aktivitetsudvalg.   Bjarne og Mette orienterer. 
    
 
 
   

 10. 
Meget lidt indtil nu. Der er forslag om at invitere 
nogle flygtninge med til en gudstjeneste. 

   
11.   Kommende arrangementer. 
         Husk tovholdere til alle arrangementer 
 
 
 

  
Kommende menighedsrådsmøder. 
 06. april, 09. maj, 22. juni. 
 
MRH står for det praktiske i forbindelse med 
indsættelsen af Thorsten Bjerg Christen. 

 
12.    Evt. 
 
 
  

 12. 
Intet. 
 

 

Refereret af Knud Damgaard Christensen   

Den 9. marts 2017 
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