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Referat 

Menighedsrådsmøde den 09.05.2017 

kl. 18.30  i  Æ`Kirkkro 

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

Damgaard Christensen (KDC), Bjarne Lund Henneberg (BLH) og Thorsten Bjerg Christensen (TBC). 

Desuden deltog kirkeværge Ellen Fink (EF) og regnskabsfører Trine Ellemann (TE). 

 

 
Dagsorden 
 

  
Referat 

1. 
   a. Godkendelse af dagsorden. 
   b. Opfølgning af referat fra den 19.04. 2017 
 

 1. 
a. Mindre omnummerering af 

dagsordenpunkterne. Der var 2 punkter 
10 – så der er i alt 12 punkter. 

b. HNF har talt med en maler der kommer 
forbi den 16. maj 2017. Han vil kontakte 
TBC for at sikre at der ikke kommer fejl 
på præstetavlen. 
TBC vil have materiale om 
samtalemøbler med til det næste 
menighedsrådsmøde. 

2.    Evaluering af afholdte arrangementer. 

     a. Gudstjenester i forbindelse med påsken. 
     b. Fælles menighedsrådsmøde Hostrup-Højst. 
     c. Arrangementet med Sigurd Barett. 
                  
                  

 2. 
a. Blev behandlet på mødet det 19. april 

2017. 
b. Der er blevet rettet op på kirkebladet. 

Næste fællesmøde med Højst vil være 
den 5. juli 2017. 

c. Regnskabet er ved at blive lavet. 
Hostrup Sogn har garanteret for 3.000 
kr. I forbindelse med arrangementet. 
Der var dog nogle der havde misforstået 
at der skulle betales for arrangementet. 
Der var ingen konfirmander som deltog 
– de havde fået et tilbud. 
Det havde været lidt op af bakke med at 
få billetterne solgt. 

3.  Intern kasserer.  
a. Orientering v. Peter. 

 

 3. 
a. Ingen bemærkninger – økonomien blev 

behandlet under punkt 4. 

4.    Regnskabsfører Trine Ellemann, orienterer. 
a. Gennemgang af kvartalsrapport. 
b. Færdiggørelse og aflevering af budget 2018. 

 4. 
a. Den første kvartalsrapport er 

erfaringsmæssigt ikke det mest 
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c. Budget 2017 er det stadig retvisende. 
 

   

interessante. Der er ingen steder hvor 
de 25 % er overskredet. Der er ingen 
overskridelser af budgettet. 
Kvartalsrapporten blev gennemgået og 
underskrevet af HNF og PJ. Der skal 
laves en vand-/elaftale for 
præstegården. Varmebidraget er i 
orden. 

b. Ønske om 20.000 kr. til reparation af 
rygningen på våbenhuset og reparation 
af tag på kirken. Budgettet ser fornuftigt 
ud. Der er ønske om mindst 50 nye 
salmebøger med ”100 salmer”. Udgiften 
er 15.000 kr. Anton Schultz bibeholdes 
på samme niveau som i 2016.  
Der er 15.000 kr. til koncerter. 
Budgetbidrag for Hostrup Menighedsråd 
blev afleveret den 9. maj 2017 kl. 19:57. 

c. Ingen bemærkninger – budgettet for 
2017 er stadig retvisende. 
KDC sørger for at få købt en A3-printer 
til maks. 3.000 kr. ekskl. moms. 

 5.            Kirkeværgen.  Ellen orienterer. 
 
        

 5.  
EF har endnu ikke modtaget Menighedsrådenes 
Blad. Hvis EF ikke modtager det i løbet af 2 uger 
retter hun henvendelse til KDC som følger op på 
sagen. 
Til tider kan blomster på alteret virke for 
overvældende. 

 6.          Præsten.  Thorsten orienterer. 
a. Skal vi have flere kollektindsamlinger og 

hvem skal tilgodeses. Indtil nu, har der 
været kollekt ved Påske, Høst og jul, hvor 
det har været Kirkens korshær og Børns 
vilkår, som vi har støttet.  

b. Samtalemøbler til præstekontor.       

 6. 
a. Ingen nye kollekter. Der har været 

maks. 3 kollekter.  Der er ikke planer om 
flere kollekter.  

b. TBC vender tilbage om sagen når han 
har nogle brochurer. 

 7.     Formanden. Haakon orienterer. 
      a. Møder m.m. 
      b. Gennemgang af information. 
      c. Sommermøde i Æ Kirkkro d. 14. juni kl 14.30. 
      d. Menighedsmøde. 
      e. Guldkonfirmation i 2018. Årgang 1964- 1965- 
           1966-1967-1968. 
       
          
   

 7. 
a. Der er kirkegårdsvandring tirsdag den 6. 

juni 2017 kl. 18:30 i Løgumkloster.  
Interesserede sender en mail til HNF. 

b. Der er kommet endelige datoer for 
konfirmandundervisning. Der blev 
omdelt forskelligt 
informationsmateriale, så alle var klar 
over hvad der er modtaget.  Der er 
byfest i Jejsing fra onsdag den 7. juni 
2017. Det plejer at starte i kirken – 
liturgien er afslappet og op til TBC. 
Arrangementet kommer med i JUIF-
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bladet.  
c. TBC vil deltage med et emne på 

sommermødet den 14. juni 2017, der på 
nuværende tidspunkt ikke er valgt. 

d. Der vil blive holdt et menighedsmøde i 
efteråret. 

e. Der holdes guldkonfirmation for 
årgangene 1964-1965-1966-1967-1968 
og muligvis også årgang 1969. 

8.    Kontaktperson.   Bjarne orienterer. 
 
 
 

 8. 
BLH er ved at sætte sig ind i forholdene vedr. 
aflønning i provstiet.  Han har desuden uden 
haft et par uformelle møder med Walter 
Sørensen. 

9.    Æ kirkkro.     Mette orienterer. 
    
 

 9. 
Der er en del aktiviteter i kirkekroen. 
 

 10.   Aktivitetsudvalg.  Bjarne og Mette orienterer. 
      a.  Studietur den 18. juni. 
       
 

 10. 
a. Der er forslag til en tur til Husum og 

efterfølgende en tur en katolsk kirke og 
til en tidligere KZ-lejr. 

  11.   Kommende arrangementer. 
        a.  Torsdag den 11. maj aftensgudstjeneste med  
              efterfølgende varme hveder i Æ Kirkkro 
        b. Vagt ved telegrammer i forbindelse med             
konfirmationen 

c. Husk tovholdere til alle arrangementer. 
    
   

  12. 
a. Der købes ind til 30 deltagere til de 

efterfølgende varme hveder. 
b. MRH vil være vagt på lørdag den 13. maj 

2017. Søndag den 14. maj kan 
telegrammerne afleveres i våbenhuset. 

c. Ingen bemærkninger – den der er 
ansvarlig for arrangementerne er også 
ansvarlig for at der er tovholdere.. 

  12.   Evt. 
 
 

 12. 
Der er forslag om at lave noget fælles med den 
tyske menighed. 

     Refereret af Knud Damgaard Christensen 

 

Den 9. maj 2017 

 

 

 

Haakon Nissen Friedrichsen 
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Peter Jepsen 

 

 

Mette Rossen Hansen 

 

 

Knud Damgaard Christensen 

 

 

Bjarne Lund Henneberg 

 

 

Thorsten Bjerg Christensen 

 

 

 

 

 


