
Hostrup Menighedsråd 
 

1 
 

Referat 

Menighedsrådsmøde den 21.03.2019 

kl. 18.30  i  Æ`Kirkkro 

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

(KDC), Peter Jepsen (PJ), Bjarne Lund Henneberg (BLH) – kun under punkterne 1, 2, 3, 4 og 10 og Thorsten 

Bjerg Christensen (TBC). 

Desuden deltog udenfor menighedsrådet kirkeværge Ellen Fink (EF) under punkter, som kirkeværgen 

varetager. 

 
Dagsorden 
 

  
Referat 

1. Dagsorden. 
a. Godkendelse af dagsorden. 
b. Opfølgning af referatet fra den 19.02.2019. 

 1. Dagsorden. 
a. Dagsorden godkendt. 

 
b. EF gjorde opmærksom på at både ferie- 

og sygefravær skal indberettes – 
tilføjelse under punkt 3 fra mødet den 
19.02.2019. 
 
EF gjorde opmærksom på at der 
mangler korrekt nummerering af 
samtlige gravsteder – tilføjelse til punkt 
7 fra mødet den 19.02.1019, 

2. Evaluering af afholdte arrangementer. 

a. Almindelige gudstjenester. 
b. Grænsesognenes vintermøde. 

Gudstjeneste ved biskop Marianne Christiansen i 
Bylderup kirke. Burkal kirke er under renovering. 

c. Tidligere forstander for Tesstrup Højskole, 
Jørgen Carlsen, talte over emnet ”Min 
sønderjyske barndom”.   

 2. Evaluering af afholdte arrangementer. 
a. Ingen bemærkninger. 

 
b. De der deltog, var glade for at deltage i 

grænsesognenes vintermøde. 
 

c. Som ovenstående punkt. 

3. Intern kasserer. Orientering v. Peter. 
      

 3. Intern kasserer. Orientering v. Peter. 
 
Maskinreparationskontoen er opbrugt. 

4. Præsten. Orientering v. Thorsten.  4. Præsten. Orientering v. Thorsten. 
 
Ingen væsentlige bemærkninger. Dankortet er 
bestilt. 
 
Der har været problemer med fotograferingen i 
kirken under gudstjenester. Det accepteres ikke 
og det skal aftales med Walter, at folk der ikke 
har fået besked om reglerne ved eksempelvis 
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dåbssamtaler, så tager han hånd om det. 

5. Præstegården. Orientering v. Thorsten.  5. Præstegården. Orientering v. Thorsten. 
 
Walter har klippet/beskåret hæk den 21. marts 
2019. 
 
Der er indkøbt en fryser. 

6. Kirken og kirkegård. Orientering v. Haakon. 
a. Vinterens arbejde. 
b. Sikring af gravsteder. 

 
 

6. Kirken og kirkegård. Orientering v. Haakon. 
a. Hækkene er klippet. Erwin Bucka er ved 

at finde et skridsikkert bånd til trappen. 
 

b. Afventer møde med stenhuggeren. 

7.   Formanden. Orientering v. Haakon. 
a. Gennemgang af post, møder mm. 

 7. Formanden. Orientering v. Haakon. 
a. Der er årsmøde i Landsforeningen af 

Menighedsråd. Se endvidere på DAP’en. 
 
Den 24. april 2019 er der provstisamråd 
fra kl. 17:00 – 20:00. 
 
På mødet den 7. maj 2019 skal 
budgetønskerne være klar. 
 
Det kniber med at få annonceret 
aktiviteterne i kirken i dagspressen. 
 
Anton skal konsekvent ved alle 
arrangementer sørge for at de bliver 
annonceret – både i dagspressen og i de 
elektroniske medier som eksempelvis 
Facebook. 
 
Opstart til byfesten i Hostrup kirke 
finder sted den 2. juni 2019. 

8. Digitalisering af kirkegård. V. Ellen og Knud. 
a. Kursusdag med Skovbo Data. 

 8. Digitalisering af kirkegård. V. Ellen og Knud. 
a. EF, KDC og Walter deltog i et kursus 

med Skovbo Data den 26. februar 2019 
med digitaliseringen af kirkegården. 
 
EF er i gang med at indtaste 
oplysningerne. 
 
Der skal bestilles en kiggekode til 
systemet til KDC så han kan få indsigt i 
det. 

9. Kirkeværge.  Orientering v. Ellen.  9. Kirkeværge.  Orientering v. Ellen. 
 
EF har undersøgt mangler til antipendiet. Der 
mangler det røde antependie. 
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Beredskabsplanen vil blive sat op i skabet i 
våbenhuset. 

10. Kontaktpersonen. Bjarne orienterer.    10. Kontaktpersonen. Bjarne orienterer. 
 
På grund af sygdom har BLH kun kunnet yde en 
begrænset indsats som kontaktperson. 

11. Aktivitetsudvalget.  Orientering v. udvalget.  11. Aktivitetsudvalget.  Orientering v. udvalget. 
 
Der blev foreslået en filmaften. 
 
Studieturen holdes den 16. juni 2019 og går til 
Kongernes Jelling og Brødremenigheden i 
Christiansfeld. 
 
Der er forslag om en aften med gennemgang af 
ritualerne i kirken. 

12. Jord og skov. Orientering v. Peter, Knud og                 
Haakon. 

a. Udleveringsplads i Sandholm skov. 
b. Renovering af bro i Sibirien. 
c. Beskæring af buske og træer. 

 

 12. Jord og skov. Orientering v. Peter, Knud og                 
Haakon. 

a. Udleveringspladsen er meldt færdig af 
Kjelkvist. 
 

b. Der afventes endnu et tilbud på en 
betonbro i løbet af uge 12. 
 

c. Beskæring af træer og buske er udført. 

13. Æ Kirkkro. Orientering v. Mette.  13. Æ Kirkkro. Orientering v. Mette. 
 
Æ Kirkkro er meget brugt. Der er kun positive 
tilbagemeldinger til MRH. 
 
Der er sat et nyt gasfyr ind den 19. marts 2019. 

14. Kommende arrangementer. 
a. Menighedsmøde den 9. april kl 19.30 

i Æ Kirkkro. Kom gerne med emner til mødet, 
så vi kan få et rigtig godt og interessant 
møde. 

 14. Kommende arrangementer. 
a. Der er menighedsøde den 9. april 2019 

efter menighedsrådsmødet. 
 
Forslag til dagsordenpunkter kan sendes 
til HNF senest den 1. april 2019. 
 
HNF sørger for kage til mødet. 

16. Medarbejderrepræsentant. Orientering v. 
Agnes. 

 16. Medarbejderrepræsentant. Orientering v. 
Agnes. 
 
Punktet ikke behandlet da AL ikke deltog i 
mødet. 

17. Evt.               17. Evt. 
a. Walter har udtrykt ønske om en ny 

tjenestetelefon.  
 

b. På et tidspunkt skal der holdes et 
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visionsmøde. 
 

c. Næste menighedsrådsmøde er den 9. 
april 2019 kl. 18:00.  

 

Refereret af Knud Damgaard Christensen 

Den 21. marts 2019 

 

 

Peter Jepsen 

 

 

Haakon Nissen Friedrichsen 

 

 

Bjarne Lund Henneberg 

 

 

Mette Rossen Hansen 

 

 

Knud Damgaard Christensen 

 

 

Thorsten Bjerg Christensen 

 

   

 


