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Referat 

Menighedsrådsmøde den 27.11.2018. 

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) og Thorsten Bjerg Christensen (TBC). 

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

varetager. 

 
Dagsorden 
 

  
Referat 

1. 
a. Godkendelse af dagsorden. 
b. Opfølgning af referat fra d. 25.10. 2018.         

 1. 
a. Dagsorden godkendt. 

 
b. Ingen bemærkninger. 

2. Evaluering af afholdte arrangementer. 

a. Allehelgensdag søndag den 4. november. 
      
   
 

 2. Evaluering af afholdte arrangementer. 
a. Godt arrangement, ingen 

bemærkninger. 
 

b. Desuden god mindegudstjeneste den 
11. november 2018 i af anledningen 100 
året for våbenhvilen.  

3.  Intern kasserer. Orientering v. Peter.  3. Intern kasserer. Orientering v. Peter. 
 
Alle forpagtningsafgifter er modtaget. Der er 
ikke behov for ekstrabevillinger. Ingen 
yderligere bemærkninger.  

4. Bordet rundt.  Halvvejs i valgperioden. 
a. Føler alle sig ok. i menighedsrådet? 
b. Skal der arbejdsmæssige ændringer til? 
c. Nye ideer til evt. spændende ting. 
d. Hvordan ser vi på fremtiden? 

 4. Bordet rundt.  Halvvejs i valgperioden. 
a. Rådsmedlemmerne og kirkeværgen var 

tilfredse med arbejdet i menighedsrådet 
og samarbejdet.  
 

b. Ingen ændringer. 
 

c. MRH vil gerne have tårnrummet 
indrettet mere praktisk. Det vil ske i det 
nye kirkeår. 
 

d. Der mangler fotografering af gravsten. 
Det vil ske i foråret 2019. 

5. Valg. 
a. Formand. Skriftlig afstemning. 
b. Næstformand. Skriftlig afstemning. 

 5. Valg. 
a. HNF blev valgt som formand. 
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c. Kontaktperson. 
d. Kirkeværge. 
e. Intern kasserer. 
f. Sekretær. 
g. Æ Kirkkro ansvarlig. 
h. Jord og skov 

b. PJ blev valgt som næstformand. 
 

c. BLH fortsætter som kontaktperson. 
 

d. EF blev valgt som kirkeværge udenfor 
menighedstrådet. 
 

e. PJ fortsætter som kasserer. 
 

f. KDC forsætter som sekretær. 
 

g. MRH forsætter som ansvarlig for Æ 
Kirkkro. 
 

h. Udvalgene fortsætter som vedtaget 
under det konstituerende møde den 14. 
november 2016. 
 
I aktivitetsudvalget deltager også 
organisten Agnes Thomsen og TBC. 

6. Præsten.  Orientering v. Thorsten.  6. Præsten. Orientering v. Thorsten. 
 
Ikke ret meget ud over at julen står for døren. 
Han har desuden et konfirmandhold i Toftlund. 
 
TBC vil gerne have en tur til København i april 
måned i 2019 for konfirmanderne i Hostrup og 
Højst. Der kommer senere et forslag om turen 
med budget. 

7. Præstegård.  Orientering v. Thorsten.  7. Præstegård.  Orientering v. Thorsten. 
 
Ingen bemærkninger. 

8.  Kirken. Haakon orienterer. 
a. Forskellige reparationer udført. 
b. Kirkegårdsrenovering. 

 8. Kirken. Haakon orienterer. 
a. Der er udført murerarbejde i kirken og 

vil efterfølgende blive kalket. 
 

b. Forkanterne bliver ordnet i uge 50 og 
dermed er arbejdet afsluttet for 2018. 

9. Formanden. 
a. Gennemgang af post. Møder mm. 
b. Julekurve. Hvem gør hvad? 
c. Hvad sker der i Tønder Provsti? 
d. Afstemningsfest. 

 9. Formanden. 
a. Ingen bemærkninger da adgangen til IT-

skrivebordet har været lukket. 
b. Der er omkring 3.000 kr. til julekurve. 

Sidste år var der 3 julekurve. MRH og PJ 
sørger for indkøb og HNF og TBC kører 
ud med julekurvene. 
 

c. Der er ændret på provstikontoret i den 
gamle retsbygning. De tidligere lokaler 
havde en dårlig akustik. 
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d. HNF deltager i et møde om 

afstemningsfesten den 2. december 
2018. Afstemningsfesten vil blive holdt i 
forsamlingshuset den 6. februar 2019. 

10. Kirkeværgen orienterer.  10. Kirkeværgen orienterer. 
 
Der er bestilt nøgler så personalet fra Højst Sogn 
kan komme ind på Walters kontor når de skal 
afløse Walter. 
 
Der er sendt fakturaer ud for gravsteder. 
 
Nogle af numrene ved gravstederne er blevet 
fjernet ved renoveringen og det skal der rettes 
op på. 

11 Kontaktpersonen. Orientering v. Bjarne.       11. Kontaktpersonen. Orientering v. Bjarne. 
 
 BLH vil gerne have oplyst beløbsgrænsen for 
julegaver til de ansatte. Beløbet er på 250 kr. 
 
BLH har orienteret menighedsrådet om ansattes 
fravær pga. af sygdom via mail. 
 
Der er møde med Miljøhuset den 17. december 
2018. HNF tager mødet pga. at BLH er 
forhindret. KDC deltager hvis han har mulighed 
for det. 

12. Jord og skov. Orientering v. Peter og Knud.  12. Jord og skov. Orientering v. Peter og Knud. 
 
Der er kommet to tilbud på reparation af broen i 
Sibirien fra Kjelkvist. Der er desuden et tilbud fra 
Kurt Bucka fra Jejsing Trælast. 
 
PJ indkalder til et møde hvor tilbuddene drøftes. 

13. Aktivitetsudvalg. Orientering fra udvalget.  13. Aktivitetsudvalg. Orientering fra udvalget. 
 
Der har været stor succes med de aktiviteter der 
har været igennem året. TBC indkalder nye 
forslag til aktiviteter. 
Der blev drøftet et fastelavnsarrangement med 
tøndeslagning. Det kan muligvis laves i et 
samarbejde med friskolen i Jejsing. 
 
Der kommer nogle foredrag i det nye år. 

14.  Æ Kirkkro. Orientering v. Mette.                               14. Æ Kirkkro. Orientering v. Mette.  
 
Der er købt ind som Walter plejer at købe. Der 
er duge til rulning.                              
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15. Kommende arrangementer. 
a. Julekoncert. 
b. Adventshygge i Æ Kirkkro den 13. december. 
c. Julemåneden i Hostrup kirke, samt nytår. 
d. Tovholdere til alle arrangementer. 

 15. Kommende arrangementer. 
a. Der er adventsgudstjeneste søndag den 

2. december med rødvin og ost efter 
gudstjenesten. Der er julekoncert den 5. 
december. MRH og KDC sørger for kaffe 
mm. til julekoncerten. 
 

b. Adventshyggen står HNF og TBC for. BLH 
laver et opslag på borgerforeningens 
hjemmeside samt på facebook. 
 

c. BLH giver Walter besked om at der skal 
være kirkekaffe 2. juledag. Hvis Walter 
er forhindret eller har behov for hjælp, 
så hjælper BLH.  
 
De 9 læsninger vil finde sted den 3. 
søndag i advent. TBC vil forsøge at få 
konfirmanderne til at bistå med 
læsningerne. 
 

d. Det er behandlet under de øvrige 
punkter. 

  16. Evt.  16. Evt. 
 
Der fællesmøde med Højst den 16. januar 2019 
kl. 18:00 i Hostrup. 
 
Der skal holdes et menighedsmøde i februar 
eller marts 2019. 
 
Næste menighedsrådsmøde er den torsdag den 
21. februar 2019. PJ står for traktementet. 
 
Det efterfølgende menighedsrådsmøde er aftalt 
til 21. marts 2019. 
 
Det efterfølgende menighedsrådsmøde er den 
9. april 2019 kl. 19:00. 

 

Refereret af Knud Damgaard Christensen 

Den 27. november 2018 

 

 

Peter Jepsen 
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Haakon Nissen Friedrichsen 

 

 

Mette Rossen Hansen 

 

 

Bjarne Lund Henneberg 

 

 

Knud Damgaard Christensen 

 

 

Thorsten Bjerg Christensen 

 

      

 

   

 


