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Referat 

Menighedsrådsmøde den  21.01.2020. 

kl. 18.30  i  Æ`Kirkkro 

Deltagere: Haakon Nissen Friedrichsen (HNF), Knud Damgaard Christensen (KDC), Peter Jepsen (PJ), Mette 

Rossen Hansen (MRH), Kirsten Fries (KF) og Thorsten Bjerg Christensen (TBC). 

Desuden deltog kirkeværge Ellen Fink (EF) under de punkter, som hun er involveret i. 

 
Dagsorden 
 

  
Referat 

1. Dagsorden. 
a. Godkendelse af dagsorden. 
b. Opfølgning af referat fra den 26.11.2019. 

 1. Dagsorden. 
a. Under punkt 6, underpunkt a behandles 

fotograferingen af gravstene på 
kirkegården og ikke den digitale 
registrering af gravstederne i systemet 
leveret af Skovbo Data. 
 

b. Ingen bemærkninger. 

2. Evaluering af afholdte arrangementer. 
a. Julekoncert med Løgumkloster 

Vokalensemble den 3. december 2019. 
b. Gudstjeneste den 1. søndag i advent kl. 17 

og sammenkomst i Æ Kirkkro. 
c. Adventsmøde i Æ Kirkkro. 
d. De 9 læsninger. Musik af bandet Me and 

Maria. 
e. Julekurve. 
f. Nytårsgudstjeneste. 

 
    

 2. Evaluering af afholdte arrangementer. 
a. Godt arrangement med et fint 

fremmøde. 
 

b. Vellykket arrangement.  
 

c. Der var fuldt hus i Æ Kirkkro til 
adventsmødet. 
 

d. Der var valgt et mere ungdommeligt 
arrangement for at kunne tilbyde andre 
musikformer end de traditionelle 
former. Fremover er der ønske om at 
der kunne synges nogle traditionelle 
julesalmer. 
 

e. Der er uddelt 4 julekurve. 
 

f. Vellykket gudstjeneste med et fint 
efterfølgende arrangement i tårnet. 

3. Kasserer. Orientering v. Peter.   3. Kasserer. Orientering v. Peter. 
PJ har været til et fælles regnskabsmøde den 14. 
januar 2020. Der blev uddelt en 
tiltrædelsesaftale. 
 
Desuden blev mødereferatet uddelt. Brøns og 
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Vodder sogne har meldt sig ud af det fælles 
regnskabssamarbejde. 
 
KDC får dokumenterne tilsendt elektronisk. 
 
Marianne Kammer Simonsen fra 
regnskabskontoret kommer med til 
menighedsrådsmødet den 24. marts 2020. 

4. Præsten. Orientering v. Thorsten.  4. Præsten. Orientering v. Thorsten. 
Der er ”Babettes gæstebud” i præstegården den 
16. februar 2020 kl. 18.00 – 21.30.  
 
Der vil være omkring 80 deltagere i 
præstegården med skuespillere, kamerahold og 
tilhørere. Der bestilles en vinduespolering inden 
filmoptagelsen. 
 
Ingen bemærkninger til det daglige arbejde. Der 
er 18 – 20 konfirmander. 

5. Præstegården. Orientering v. Thorsten.  5. Præstegården. Orientering v. Thorsten. 
Ingen bemærkninger. PJ vil undersøge 
muligheden for at få tilført noget ekstra grus. 
Det skal være afsluttet inden den 16. februar 
2020. 
 
På et tidspunkt vil stråtaget blive repareret. 
Udover dette ingen bemærkninger. 

6. Sekretæren. Orientering v. Knud. 
a. Digitalisering 
b. Det kommende menighedsrådsvalg. 

 6. Sekretæren. Orientering v. Knud. 
a. Der er kommet et udkast fra Pro-IT som 

har været sendt ud. På grund af et stort 
arbejdspres vil KDC først være klar til et 
informationsmøde med Pro-IT i løbet af 
et par uger. Walter Sørensen og Ellen  
Fink har givet udtryk for at de gerne vil 
deltage. 
 

b. KDC havde lavet et indlæg om 
menighedsmødet og 
informationsmødet, der skal afholdes 
den 12. maj 2020 kl. 19.00 i Æ Kirkkro.  
Indlægget kommer i det kommende 
kirkeblad. Teksten i indlægget er aftalt 
med Ulla Møgeleng fra Højst Sogn. 
 
Indlægget kommer i det kommende 
kirkeblad. 

7. Medarbejderrepræsentant. Orientering v. Agnes.  
 

7. Medarbejder repræsentant. Orientering v. 
Agnes. 
Agnes har meldt afbud. I afbuddet fremgik der 
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at hun ikke havde noget, der skulle behandles. 

8. Formanden. Orientering v. Haakon. 
a. Gennemgang af post, møder mm. 
b. Kirkeblad. Snart deadline. 

 
 
 
 

8. Formanden. Orientering v. Haakon. 
a. Synsprotokollerne er godkendt under 

forudsætning af budgetmæssig 
dækning. 
 
Der er 2 møder om det kommende 
menighedsrådsvalg. KDC, MRH og PJ 
overvejer at deltage. 
 
Der er indkaldt til provstesyn torsdag 
den 30. april 2020. 
 

b. Se under punkt 6, underpunkt b. 
 
Gudstjenestelisten skal sendes til Anton 
Schulz senest den 25. januar 2020. 

9. Kirkegårdsudvalg. Orientering v. Haakon. 
a. Kirken 
b. Kirkegården. 

 9. Kirkegårdsudvalg. Orientering v. Haakon. 
a. KNF har talt med Tjæreborg 

Sandblæsning og de vil se på hvad der 
skal behandles på kirken og 
præstegården 
 

b. Klipningen af hækkene er påbegyndt. 

10. Kontaktpersonen. Orientering v. Haakon     10. Kontaktpersonen. Orientering v. Haakon. 
HNF har ikke hørt noget fra Bjarne Lund 
Henneberg og om han kan deltage i 
menighedsrådet fra den 1. februar 2020. 

11. Æ Kirkkro. Orientering v. Mette.  11. Æ Kirkkro. Orientering v. Mette. 
Æ Kirkkro bruges til forskellige arrangementer 
som fredagssang mm.  
 
Hvis der er mangler i Æ Kirkkro kan man rette 
henvendelse til MRH. 

12. Aktivitetsudvalget. Orientering v. udvalget.  
 
 

12. Aktivitetsudvalget. Orientering v. udvalget. 
På grund af genforeningsarrangementerne i 
2020 vil aktiviteterne blive reduceret. 
 
HNF er kontaktet af en virksomhed der vil give 
gode råd om udflugter. 

13. Jord og skov. Orientering v. Peter og Knud.  13. Jord og skov. Orientering v. Peter og Knud. 
Der er et overskud på 6.078,58 kr. på 
skovdriften når der er genplantet og udgifterne 
til pladsen er betalt. 

14. Kommende arrangementer. 
a. Afstemningsfest. 

Husk tovholdere. 

 14. Kommende arrangementer. 
a. Der er afstemningsfest den 5. februar 

2020 i Jejsing Forsamlingshus. 
 
HNF får aftalt med borgerforeningens 
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formand, Peter Kjer Hansen, om 
hvorledes menighedsrådet skal bistå. 

15. Evt.  15. Evt. 
Belysningen af kirken skal afsluttes den 31. 
januar 2020. 
 
Næste menighedsrådsmøde er den 18. februar 
2020 kl. 18.30 i Æ Kirkkro. HNF vil stå for 
traktementet. 

16. Kaffe.  16. Kaffe. 

17. Lukket punkt.  17. Lukket punkt. 
Der findes et fortroligt referat af punktet. 

 

Refereret af Knud Damgaard Christensen 

21. januar 2020 

 

 

Peter Jepsen 

 

 

Haakon Nissen Friedrichsen 

 

 

Mette Rossen Hansen 

 

 

Knud Damgaard Christensen 

 

 

Kirsten Fries 
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Thorsten Bjerg Christensen 

 

   

 

 

   

 


