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Referat 

                          Fælles menighedsrådsmøde for Hostrup og Højst 

                                 onsdag den 19.04.2017. kl 19.00. i Æ Kirkkro. 

Mødedeltagere: Fuldtalligt menighedsråd fra Højst; fra Hostrup havde Bjarne Lund Henneberg meldt 
afbud og Mette Rossen Hansen deltog fra behandlingen punkt af 4 samt sognepræst Thorsten Bjerg 
Christensen. 

 

 
Dagsorden 
 

  
Referat 

1.    Godkendelse af dagsorden.  1. Dagsorden godkendt uden bemærkninger.  

2.      Opfølgning af referat 01.02. 2017. 
 
         Laver en idebank, er vi kommet videre? 

 2. Ingen bemærkninger – der var ikke kommet 
nye ideer. Medlemmer af aktivitetsudvalgene er 
Ketty Marie Jacobsen, Ulla Møgeleng og Ellen 
Trip fra Højst og fra Hostrup Bjarne Lund 
Henneberg, Mette Rossen Hansen og Thorsten 
Bjerg Christensen. 

3.    Præsten.     Thorsten orienterer. 
 

a. Arrangementer og evt. nye tiltag de 
kommende år 
 

b. Er der stemning blandt konfirmanderne om 
at deltage i koncerten med Sigurd Barrett i 
Hostrup kirke den 5. maj kl. 16.30. da vi i så 
fald skal sikre os billetter? 
 

c. Kollektindsamling.  
Ved hvilke højtider er der kollekt og til hvem 
fordeler vi kollekterne til? 
 

d. Friluftgudstjeneste 2. pinsedag 
 

  
 
        
 
 
 
          

 
 

 3. Der vil blive lavet en kunstudstilling i 
præstegården i august. Desuden vil kunstneren 
undervise i Højst skole i basal maleteknik og 
malekunst.  
Der vil blive holdt et arrangement ”Rødhalsen” 
for 3 – 4 klasse næste år som er et 
teologisk/filosofisk undervisningsforløb. Det vil 
ske med udgangspunkt i teologien fra Løgstrup. 
Hele arrangementet vil være gratis og der vil 
være indslag med musik.  
Desuden har Thorsten kontakt til et 
barokorkester – arrangementet er foreslået til 
næste år. 
 

a. Se ovenstående under Thorsten 
orienterer. 
 

b. Thorsten tager fat i konfirmanderne for 
at få afklaret hvor mange der ønsker at 
deltage. 
 

c. I Højst er der kollekt 6 gange om året og 
i Hostrup 4 gange om året. Det er ikke 
let at samle ind da mange ikke har 
penge med – alternative muligheder bør 
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overvejes som eksempelvis mobile Pay. 
 

d. Der vil være friluftgudstjeneste i Tønder 
2. pinsedag. 

4.     Kirkebladet.---deadline 20. april. 
 

a. Er vi tilfredse med bladet, eller skal der 
ændringer til? 
 

b. Hjemmesiden, fungerer den optimalt eller 
skal noget rettes til? 
 

c. Hvad skal vi have med i det kommende 
kirkeblad? 

     
 
     
                                                         

 4. Kirketiderne er fastlagt. Thorsten vil sende 
dem elektronisk til medlemmerne af 
menighedsrådene. 
 

a. Kirkebladet er OK. 
 

b. Der mangler en del oplysninger på 
hjemmesiden.  
 

c. Der vil komme en præsentation af 
Thorsten. Udflugten for pensionisterne i 
juni måned medtages igen i det 
kommende kirkeblad. Thorsten skriver 
et indlæg om påskemåltidet 
skærtorsdag i Højst. 
Der vil komme et indlæg om vandringen 
2. påskedag. 
Der skal stå et afsnit om gudstjenesten i 
forbindelse med byfesten i Højst den 8. 
juni. 

5.      Bordet rundt. 
 
        Alle skal have lov til at ytre sig og give deres  
        mening til kende. 
 
       Sommerudflugten. Evt. dato 

 5. Sommerudflugten er fastlagt til den 18. juni 
2017. Det er med tilmelding. 

6.     Evt. 
          
 
      
   

 6. Næste fællesmøde vil være den 5. juli 2017 kl. 
19:00 i Højst.  
 
Der er sendt information om konfirmanderne til 
Digeposten. 

 

Refereret af Knud Damgaard Christensen 


