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Referat 

Menighedsrådsmøde tirsdag den 19.05.2020. 

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). 

Desuden deltog organisk Agnes Larsen (AL) under relevante punkter for organisten. 

 
Dagsorden 
 

  
Referat 

1. Dagsorden 
a. Godkendelse af dagsorden. 
b. Opfølgning af referat fra den 18.02.2020. 

 

 1. Dagsorden 
a. Dagsorden godkendt uden 

bemærkninger. 
 

b. Der er købt en elektrisk katafalk. Ingen 
yderligere bemærkninger.  

2. Arrangementer 
a. Evaluering af afholdte arrangementer. 
b. Omtale af Grænsesognenes vintermøde. 
c. Kirken har været lukket ned. 

 
 

 2. Arrangementer 
a. Der har ikke været afholdt nogle 

arrangementer pga. coronakrisen 
udover grænsesognenes vintermøde. 
 

b. Vintermødet er det eneste arrangement 
som har været afholdt. 
 

c. Ingen bemærkninger til dette punkt. 

3. Intern kasserer. Peter orineterer. 
     Intern kasserer.  Peter orienterer. 

a. Underskrivning af kvartalsrapport 
b. Forberedelse af mødet med 

regnskabskontoret ang. budget. 

 3. Intern kasserer. Peter orienterer. 
a. Kvartalsrapporten ser fornuftigt ud da 

budgettet er overholdt. 
 

b. Budgetønskerne skal være klar til næste 
menighedsrådsmøde den 2. juni 2020. 
 
Der er et ønske om nyt filt på 
pedalklaviaturet på orglet.  
 
Det blev nævnt at det vil være en god 
ide med en robotplæneklipper til 
præstegården. 
 
Der er ønske om et par bænke til 
kirkegården. 

4. Præsten. Orientering v. Thorsten. 
a. Hvordan og hvornår åbner vi kirken og hvor 

mange må vi være forsamlet? 

 4. Præsten. Orientering v. Thorsten. 
a. Kirken er åbnet igen. Der vil være 

gudstjeneste på Kristi himmelfartsdag 
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b. Er alt omkring konfirmation på plads? 
c. Hvordan går det med minikonfirmanderne 

og har det været muligt at få kontakt til 
dem? 

d. Friluftgudstjeneste, forløber det som det 
plejer i disse coronatider. 

kl. 10.30. Der lægges salmeblade på de 
pladser, hvor kirkegængerne kan sidde 
under hensyn til coronaepidemien. 
 

b. Det er et problem med at få samlet 
konfirmanderne under coronakrisen. En 
mulighed er måske at kunne samles i 
kirken. Konfirmationen er på plads den 
16. august. 
 

c. Der mangler en afslutning for 
minikonfirmanderne. De kan være i 
kirken som konfirmanderne.  
 

d. Friluftgudstjenesten 2. pinsedag er 
aflyst. Der er gudstjeneste første 
pinsedag den 31. maj kl 10.30. 

5. Præstegården. Orientering v. Thorsten 
     
 

 5. Præstegården. Orientering v. Thorsten. 
Der er blevet fræset noget jord op til bede. Der 
er anlagt bede som tiltrækker insekter og bier. 

6. Kirkegårdsudvalget. Orientering v. Haakon. 
a. Kirken. 
b. Kirkegården. Dato for møde med kirke- og 

kirkegårdsudvalg.          

 
 
 
 

6. Kirkegårdsudvalget. Orientering v. Haakon. 
a. Kirken bliver delvist kalket i 

sommerperioden på de udsatte steder. 
 

b. Kirkegårdsvandingen vil finde sted 
torsdag den 28. maj kl. 15.00 eller 
fredag den 29. maj kl. 10.00. HNF 
melder tilbage med hvilken dato det 
bliver. 

7. Formanden. Orientering v. Haakon. 
a. Gennemgang af post, møder mm. 
b. Indbydelser. 
c. Sommerudflugt for Hostrup/Højst. 
d. Opstart af kirkebladet efter nedlukning. 
e. Sommermødet i Æ Kirkkro. 
f. Forslag fra Walter om yderligere køb af 

bænke på kirkegården. 
g. Reparation af stråtag. 
h. Fælles foredrag i november i 

forsamlingshus.  
i. Konsulentrunde.       

 

 
 
 
 
 

7. Formanden. Orientering v. Haakon. 
a. Genforeningsmøderne er blevet aflyst. 

 
b. Der er ikke kommet nogen indbydelser. 

 
c. Sommerudflugten vil blive afholdt i 

september. 
 

d. Kirkebladet forventes at komme sidst i 
juli måned.  
 

e. Sommermødet i Æ Kirkkro er aflyst pga. 
coronakrisen. 
 

f. Bænkene kommer på budgettet. 
 

g. Der har været huller i ståtaget på Æ 
Kirkkro og i stråtaget på præstegården. 
Stråtaget er repareret. 
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h. Den 2. november er der foredrag i 
Jejsing forsamligshus med Peter 
Finnemann Viuf.  
 

i. Der er aftalt konsulentrunde den 21. 
oktober. 

8. Aktivitetsudvalget. Orientering v. udvalget.  
Er der datoer til Melanie til J.u.i.f. bladet 

 8. Aktivitetsudvalget. Orientering v. udvalget. 
Aktiviteterne har været lukket ned pga. 
coronakrisen. 
 
Der var forslag om et foredrag om kirken af en 
lokal. 
 
Der er ingen arrangementer der er 
sammenfaldende med andre arrangementer i 
sognet. 

9.  Jord og skov. Orientering v. Peter og Knud. 
Lidt omkring problematikken med fasanopdræt i 
vore skove.              

 9. Jord og skov. Orientering v. Peter og Knud. 
Der er uden menighedsrådets vidende sat 
fasanhytter og lavet en voliere på matrikel 362 
Rørkær Hostrup. 
 
Jagtlejeren får en fuldmagt til at søge en 
lovliggørelse. KDC søger for at fuldmagten og 
relevant materiale fremsendes til jagtlejeren. 
 
BLH er imod at jagtlejeren får en fuldmagt til at 
søge en lovliggørelse. 

10. Kontaktpersonen. Bjarne orienterer. 
a. Hvad må man bruge af sprøjtegifte på 

kirkegården samt på udenoms arealerne, og  
hvad og hvordan gør man andre steder. 

b. Forslag til brug af de frie områder på 
kirkegården. 

 10. Kontaktpersonen. Bjarne orienterer. 
a. Der er lavet APV med 2 af de ansatte. 

Der sprøjtes fremover kun efter den 
skånsomme metode som Tønder 
Kommune anvender. 
 

b. De frie områder tages der stilling til ved 
den kommende kirkegårdsvandring. 

11.  Æ Kirkkro. Orientering ved Mette. 
a. Opstart af kirkekroen og toilettet efter 

nedlukning under coronakrisen. 

 11. Æ Kirkkro. Orientering ved Mette. 
a. Kirkekroen og toilettet har været lukket 

under coronakrisen. 
 
Der er sand ved køkkenvinduerne. Det 
formodes at være kommet når 
vinduerne har været åbne og er blæst 
ind. 
 
Toilettet bliver åbnet snarest muligt, 

12.   Medarbejderrepræsentant. Agnes orienterer. 
Hvordan får vi igen åbnet op for kor og fredagssang. 
                   
 

 
 
 

12. Medarbejderrepræsentant. Agnes 
orienterer. 
Ingen bemærkninger da hun ikke har været på 
arbejde pga. coronakrisen. 
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13. Sekretæren.  Knud orienterer. 
a. Gravstensprogram. 
b. Orienteringsmødet. Den endelige dato mm. 
c. Forberedelse af mødet, så vi kommer rundt 

om det hele.               

 13. Sekretæren. Knud orienterer. 
a. KDC gav en kort demonstration af 

programmet der stadig har nogle 
mangler. 
 

b. Der holdes menighedsmøde og 
orienteringsmøde torsdag den 20. 
august kl. 19.00 i Æ Kirkkro. 
 

c. Emnet tages op på næste 
menighedsrådsmøde den 2. juni og 
menighedsrådsmødet i første halvdel af 
august. 

14. Kommende arrangementer.  14. Kommende arrangementer. 
Ingen arrangementer ud over gudstjenester 
hvor den første efter coronakrisen er Kristi 
himmelfartsdag kl. 10.30. Første pinsedag er 
den 31. maj kl. 10.30. 

15. Evt.  15. Evt. 
Næste menighedsrådsmøde er tirsdag den 2. 
juni kl. 18,30. 
 
PJ står for traktementet. 
 
HNF sluttede med at takkede for et godt møde. 

 

Refereret af Knud Damgaard Christensen 

19. maj 2020 

 

 

Peter Jepsen 

 

 

Haakon Nissen Friedrichsen 

 

 

Mette Rossen Hansen 
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Knud Damgaard Christensen 

 

 

Bjarne Lund Henneberg 

 

 

Thorsten Bjerg Christensen 

 

    

 

   

 


