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 Referat 

Menighedsrådsmøde den 19.04.2017 

kl. 20.30  i  Æ`Kirkkro 

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

Damgaard Christensen (KDC) og Thorsten Bjerg Christensen (TBC). 

Bjarne Lund Henneberg (BLH) havde meldt afbud. 

 
Dagsorden 
 

  
Referat 

1. 
     a.   Godkendelse af dagsorden. 
     b.   Opfølgning af referat fra 9. marts. 
       

 1. 
a. Dagsorden godkendt uden tilføjelser. 
b. HNF gennemgik referatet for TBC. Der er 

desværre nogle fejl i navneforkortelser. 

2.     Evaluering af afholdte arrangementer 

         
a.  Afholdte gudstjenester 
b.  Fælles påskevandring.  

         
          
                  

 2. 
 

a. Der blev udtrykt stor tilfredshed med 
indsættelsen af Thorsten. 
Langfredagsgudstjenesten er lidt 
ændret i forhold til de normale 
gudstjenester. 

b. Der var omkring 20 deltagere.   

3.          Intern kasserer. Orientering v Peter. 
 

           

 3.  Ingen bemærkninger. Rygningen skal efterses 
på våbenhuset. Der sættes 20.000 kr. af til 
opgaven. 

4.           Præstegården. Orientering v Haakon. 
 

       

 4. Der har været problemer med gasfyret. 
Gasfyret har været slukket så problemet er løst. 

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

 5. Præstetavlen vil blive opdateret. HNF får fat i 
maleren og får det igangsat. 
 

a. Adgangsforholdene er OK. 
b. Forkanterne på sydsiden er det næste 

der skal laves. 

 6.     Præsten.    Thorsten orienterer. 
    

a.  Fungerer alt som det skal i præstegård og 
kirke? 

b. Hvordan går det med konfirmanderne? 
c. Skal vi have flere kollektindsamlinger ud 

over de fire vi har nu, og hvem skal 
tilgodeses, nu er det Kirkens korshær og 
børns vilkår? 

    

 6. Der vil blive lavet en kunstudstilling i 
præstegården i august. Desuden vil kunstneren 
undervise i Højst skole i basal maleteknik og 
malekunst.  
Der vil blive holdt et arrangement ”Rødhalsen” 

for 3 – 4 klasse næste år som er et 

teologisk/filosofisk undervisningsforløb. Det vil 

ske med udgangspunkt i teologien fra Løgstrup. 

Hele arrangementet vil være gratis og der vil 
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være indslag med musik.  

Desuden har Thorsten kontakt til et 

barokorkester – arrangementet er foreslået til 

næste år. 

a. Der mangler møbler til samtaler.  HNF 
taler med præstegårdsudvalget om 
sagen. Hvis alarmen skal igangsættes 
tager TBC beslutning om det. 

b. Ingen bemærkninger. 
c. Kollekternes antal blev drøftet samt 

hvem der skal samles ind til. Sagen 
bliver et punkt på næste møde i 
menighedsrådet. 

7.        Formanden.  Orientering v Haakon. 
  

a. Møder. 
b. Trompetspil på konfirmationssøndage. 
c. Visioner for fremtiden. 
d. Menighedsmøde. 
e. Vagt ved telegrammer i forbindelse med 

konfirmation. 
 

 
 
   

 7. 
 

a. Ingen bemærkninger. 
b. Sagen er bragt i orden så der vil være 

trompetspil på konfirmationssøndage. 
c. En del af punktet hører ind under TBC’s 

arbejdsområde.  
d. Det sker en gang om året efter en 

gudstjeneste og mødet holdes i Æ 
Kirkkro. Mødet vil blive annonceret i 
kirkebladet der kommer i september 
måned. 

e. Kirken vil blive lukket op lørdag den 13. 
maj 2017 og MRH vil være vagt. 

8.   Kontaktperson.    Bjarne orienterer. 
      

 
 

8. På grund af afbud fra BLH’s afbud blev 
punktet ikke behandlet. 

  9.   Æ Kirkkro.     Mette orienterer.  9.  Ingen bemærkninger. 

 10.    Aktivitetsudvalg.   Bjarne og Mette orienterer. 
    
 

 10. Der vil blive serveret varme hveder torsdag 
den 11. maj 2017 efter aftensgudstjenesten. PJ 
sørger for bestillingen af varme hveder. 

  11.   Kommende arrangementer. 
         Husk tovholdere til alle arrangementer 

 11. Kommende menighedsrådsmøder. 
9. maj – 22. juni. 
Møderne afholdes kl. 18:30. 

12.    Evt. 
 
 
  

 12. KDC har den 12. marts 2017 kort talt med 
Agnes om at få en julekoncert – tjekkisk 
julemesse af Jakub Jan Ryba. Agnes har tidligere 
været med til at opføre værket.  
Hermed kan man se at der også sker noget i de 
mindre landsogne og værket er ikke større end 
det må kunne opføres i Hostrup kirke. 

 

Refereret af Knud Damgaard Christensen 
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Den 19. april 2017 

 

 

 

Haakon Nissen Friedrichsen 

 

 

Peter Jepsen 

 

 

Mette Rossen Hansen 

 

 

Knud Damgaard Christensen 

 

 

Thorsten Bjerg Christensen 

 

 


