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Referat 

Menighedsrådsmøde den 14.08.2018. 

kl. 18.30  i  Æ`Kirkkro 

Deltagere: Haakon Nissen Friedrichsen (HNF), Mette Rossen Hansen (MRH), Knud Damgaard Christensen 

(KDC), Peter Jepsen (PJ) og Thorsten Bjerg Christensen (TBC). 

Desuden deltog udenfor menighedsrådet kirkeværge Ellen Fink (EF) under behandlingen af relevante 

punkter, som kirkeværgen varetager.  

 
Dagsorden 
 

  
Referat 

1. 
a. Godkendelse af dagsorden 
b. Opfølgning af referat fra den 29.05.2018 

 1. 
a. Dagsorden godkendt uden 

bemærkninger. 
 

b. Der er bevilget 83.112,50 kr. af  
 5 % midlerne til kalkning og tækning af 
kirken, Æ Kirkkro samt præstegården. 

2. Evaluering af afholdte arrangementer. 

a. 3. juni guldkonfirmation. 
b. 6. juni byfestgudstjeneste. 
c. 13. juni sommermøde. 

 2. Evaluering af afholdte arrangementer. 

a. Det var et vellykket arrangement. Der 
var stemning for at holde 
arrangementet hvert 5 år. 
 

b. Godt fremmøde – der kunne dog have 
været flere. Det skal måske være 
torsdag i stedet for onsdag. 
 

c. Godt fremmøde hvor TBC fortalte om 
sin tid som feltpræst. 
 

d. Desuden har der været afholdt en 
cykeltur for menighedsrådet den 12, 
juni 2018 rundt til de jorder, som 
menigheden ejer. Efterfølgende var der 
spisning hos PJ. 
 

e. Der har været afholdt en 
kirkegårdsvandring den 4, juni 2018 i 
Gram hvor HNF deltog. 

3. Intern kasserer.   Orientering v. Peter.  
          
        Gennemgang af kvartalsrapport. 
   

 3. Intern kasserer. Orientering v. Peter. 
 
Overordnet er overholdelsen af budgettet rigtig 
pænt. Forpagtningen er ikke så høj som den har 
været tidligere. 
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De planlagte arrangementer ligger pænt inden 
for budgettet. 

4. Præsten. Orientering v. Thorsten. 
a. Orientering omkring 

konfirmandundervisning af 2019 
konfirmander. 

b. Sensommerfrokost i præstegården. 

 4. Præsten. Orientering v. Thorsten. 
a. Der er indskrivning i Æ Kirkkro den 28. 

august 2018. Holdet vil ligge på omkring 
20 konfirmander. Undervisningen vil 
komme til at foregå i Æ Kirkkro som har 
de nødvendige hjælpemidler.  
 
Undervisningen af minikonfirmanderne 
vil ske i foråret 2019. 
 

b. Der er tilmeldt over 50 deltagere, Det 
skønnes at antallet vil ligge på 60 
deltagere. MRH og PJ hjælper med 
opstilling lørdag den 18. august 2018 fra 
kl. 16:00.  
 
Der lejes service og bestik fra 
forsamlingshuset. MRH tager kontakt til 
forsamlingshuset. 

5.  Præstegården.  Orientering v. Thorsten og 
Haakon. 

a. Reparation af stråtag. 
b. Kalkning af præstegård.     

 5. Præstegården. Orientering v. Thorsten og 
Haakon. 

a. Stråtaget er repareret. 
 

b. Kalkningen er udført. 
 

Ovenstående blev udført mens TBC holdt ferie.  
 
Kummefryseren skal snart udskiftes. 

6. Kirken og kirkegård. Orientering v. Haakon. 
Projekter i efteråret. 

 6. Kirken og kirkegård. Orientering v. Haakon. 
 
Kirken er blevet kalket. Det er muligt at det vil 
være hensigtsmæssigt at kalke hvert år i stedet 
for at give kirken en stor omgang med et par års 
mellemrum. 
 
På et tidspunkt skal våbenhuset kalkes 
indvendigt da der er nogle grønne belægninger. 
 
Planterne på kirkegården er blevet vandet i 
sommertørken, så det ser ordentligt ud. 

7. Formanden. Orientering v. Haakon. 
a. Gennemgang af post, møder mm. 
b. Kalkning af kirken, kapel og Æ Kirkkro. 

Stråtagets tilstand på Æ Kirkkro. 
c. Provsteansættelse. Hvor langt er vi nået? 
d. Tanker om at flytte det Otzenske legat fra 

 7. Formanden. Orientering v. Haakon. 
a. Der er landemodemøde torsdag den 4. 

oktober 2018 i Ribe. 
 
Der er debatmøder i Ansager sognehus 
den 10. september 2018 kl, 17:30 og i 
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særskilt regnskab over til vores almindelige 
regnskab under de helt samme vilkår og 
betingelse. 

e. Hilsen til Walter med ønske om god bedring. 

Skodborg sognehus den 10. september 
2018 kl. 20:00. Emnet er 
menighedsrådet som arbejdsgiver. 
 
Supplement: Det er muligt at få præsten 
med til urnenedsættelsen, hvis der er 
ønske om det. Der er et ritual til 
urnenedsættelsen. Det vil blive 
orienteret om muligheden i det nye 
kirkeblad. 
 

b. Kalkning er udført. Stråtaget forventes 
udskiftet om 3 – 5 år. 
 

c. Der er nogle stykker, der har vist 
interesse for stillingen som provst og 
præst i Tønder Provsti. 
Ansøgningsfristen er den 13. august 
2018. Når ansøgningerne er der, skal 
provstiudvalget og menighedsrådene i 
Tønder pastorat tage stilling til, hvem de 
ønsker 
 

d. Legatet ligger på 70.000 – 80.000 kr. 
Punktet bliver behandlet på næste 
møde. 
 

e. Hele menighedsrådet ønsker Walter god 
bedring og vi håber snart at have ham 
tilbage. 

8. Digitalisering. Orientering v. Knud og Ellen.    
Skovbo Data opstart. 

 8. Digitalisering. Orientering v. Knud og Ellen. 
Skovbo Data opstart. 
 
EF har talt med Peter Christensen fra Skovbo 
data. Kurset bliver holdt når Walter kommer 
tilbage. 

9.   Kirkeværge. Orientering v. Ellen.      9. Kirkeværge. Orientering v. Ellen. 
 
Der har været problemer med renholdelse af 
toilettet i Æ Kirkkro. MRH følger op på sagen. 
 
Der har været en sjæleringning en søndag kl. 
12:00 – 13:00, som nogle har reageret på da de 
troede at det var en fejl. 
 
Der skal genplantes et træ på kirkegården. 

10. Kontaktperson.  Bjarne orienterer.     10. Kontaktperson. Bjarne orienterer. 
Punktet udgik pga. BLH ikke havde mulighed for 
at deltage i mødet. 
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11. Aktivitetsudvalget. Orientering fra udvalget.  11. Aktivitetsudvalget. Orientering fra udvalget. 
 
Lone Hetz kommer i Øster Højst forsamlingshus 
den 13. september 2018. 
 
Den 31. oktober 2018 er der et 
Elvisarrangement i Højst kirke. 
 
Den 5. december 2018 kommer Haderslev 
pigekor i Hostrup kirke. 

12. Jord og skov. Orientering v. Peter og Knud. 
Er der forskellige måder at udleje jagten på. 

 13. Jord og skov. Orientering v. Peter og Knud. 
 
PJ og KDC formulerer en annonce til Digeposten 
om den kommende jagtudlejning. 

13. Æ Kirkkro. Orientering v. Mette.  13. Æ Kirkkro. Orientering v. Mette. 
 
De sidste par måneder har været stille og rolige.  

14. Kommende arrangementer. Husk tovholdere.   
Dato for kommende menighedsrådsmøder. 

 
 

14. Kommende arrangementer. Husk 
tovholdere. 
 
Der er høstgudstjeneste den 23. september 
2018 kl. 10:30. Der vil blive serveret kaffe og 
kage i tårnrummet.  
 
Dato for de næste møder: 

 Torsdag den 27. september 2018 kl. 
18:30 i Æ Kirkkro. 
 

 Tirsdag den 30. oktober 2018 kl. 18:30 i 
Æ Kirkkro. 
 

 Tirsdag den 27. november 2018 kl. 
18:30 i Æ Kirkkro. 

15. Eventuelt.     15. Eventuelt. 
 
Ingen bemærkninger. 

Refereret af Knud Damgaard Christensen 

Den 14. august 2018 

 

 

Peter Jepsen 
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Haakon Nissen Friedrichsen 

 

 

Mette Rossen Hansen 

 

 

Knud Damgaard Christensen 

 

 

Thorsten Bjerg Christensen 


