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 Referat 

Menighedsrådsmøde den 22.06.2017 

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) – fra punkt 3 til punkt 9 og Thorsten Bjerg 

Christensen (TBC). 

 

 
Dagsorden 
 

  
Referat 

1. 
     a.   Godkendelse af dagsorden. 
     b.   Opfølgning af referat fra 09.05.2017. 
       
 

 1. 
a. Dagsorden godkendt uden 

bemærkninger. 
b. Ingen bemærkninger til referatet. 

 

2.     Evaluering af afholdte arrangementer 

         
a. Torsdag den 11. maj aftengudstjeneste med 

varme hveder. 
b. Søndag den 14. maj Konfirmation. 
c. Pinsedag gudstjeneste 10.30 
d. 2. pinsedag fri lufts og fællesgudstjeneste i 

Tønder. 
e. Byfestgudstjeneste med Tønder Gospelkor. 
f. 18. juni, gudstjeneste kl 09.00, med efterfølgende 

udflugt med Hostrup-Højst menighedsråd. 
g. Sommermøde 14. juni i Æ Kirkkro 

          
                  

 2. Evaluering af afholdte arrangementer 

 
a. God og hyggeligt og desuden godt 

besøgt. 
b. Der kom ikke nogle med telegrammer 

da MRH holdt vagt om lørdagen den 13. 
maj. Næste år vil der kun være mulighed 
for at aflevere telegrammer på selve 
konfirmationsdagen. 

c. Fin pinsegudstjeneste. 
d. Rent praktisk kom menigheden til at 

sidde for langt fra præsterne – det kan 
man tage op til næste år. Næste år er 
det planlagt til Højst. 

e. Der blev udtrykt tilfredshed med 
arrangementet. 

f. Det var en fremragende og interessant 
tur. Dagen føltes ikke lang selvom det 
var fra kl. 9 til kl. 21. 

g. Der var ca. 35 – 40 deltage, så det må 
siges at være tilfredsstillende. TBC 
havde fortalt om forholdene i Narvik. 
Desuden blev der talt om samernes 
forhold. 

3.       Intern kasserer. Orientering v. Peter 
           
3a      Indkøb af printer.  Knud orienterer. 
 

 3.     Intern kasserer. Orientering v. Peter 
Forpagtningsafgiften er ikke modtaget. 
Betalingsfristen var den 1. maj 2017. PJ følger 
op på sagen. 
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TBC skal selv have adressen ændret vedr. 
elafregningen; det kan PJ ikke gøre. 
 
3a   Indkøb af printer 
Walter Sørensen har sørget for at der er et 
ekstra års garanti på printeren. Printeren skal 
anvendes til noder og opslag m.m. Dokumenter 
udskrives på laserprinteren. 

4.           Præstegården. Orientering v Thorsten 
 

a. Samtalemøbler, er vi kommet nærmere et 
køb.  

b. Ønske om bogreol. 
c. Ønske om ny telefon, da den gamle svigter. 

 
          

 4. Præstegården. Orientering v Thorsten 
 

a. TBC tager til Skærbæk for at udvælge 
møbler. 

b. Der mangler en bogreol til mapper, da 
der er mange papirer i forbindelse med 
embedet. 

c. Der skal indkøbes en ny fastnettelefon, 
da den nuværende irrer. 

 5.       Kirken.  Orientering v Haakon. 
         a.  Tilbud på reparation af rygning og tag på  
                Våbenhus i 2018.  
          b.  Præstetavlen, hvornår er den tilbage?  
    5a.      Kirkeværgen. Orientering v Ellen. 

a. Pris på gulvtæppe på pulpituret. 
          
             
 
        

 5.  Kirken.  Orientering v Haakon. 
a. Der er modtaget et tilbud på 5.200 kr. 

Desuden blev det diskuteret om kirken, 
vestgavlen på kirken og dele på Æ 
Kirkkro samt præstegården skal kalkes i 
2018. 

b. Præstetavlen bliver hentet i næste uge 
og malet med 24k bladguld. 
 

5a.  
a. Der kommer 

håndværkere/tæppeleverandør (Ole 
Gardin) for at give et tilbud den 23. juni. 

 6.     Præsten.    Thorsten orienterer 
            

 6. Ingen bemærkninger udover at han spillet 
krolf sammen med pensionistforeningen. 
Han er kommet godt i gang med samarbejdet 
med kollegaerne. 
HNF og TBC tager initiativ til at få arbejdet sat i 
gang med guldkonfirmation i 2018. 

7.         Formanden.  Orientering v. Haakon. 
a. Der er indbudt to 

menighedsrådsmedlemmer til deltagelse ved 
reforms jubilæet i Sønderborg den 13. juli 
hvem vil deltage.  Orientering ved 
foregående møde 9. maj.se også postkasse. 

b. Gennemgang af vores telefoniudgifter, 
mulighed for besparelser. 

c. Kirkeblad og hjemmeside. 

 7. Formanden.  Orientering v. Haakon. 
a. TBC tager med. Hvis der er nogle der 

ønsker at deltage kan der sendes en 
mail til HNF hvis man ønsker at deltage. 

b. TDC har nogle dyre 
telefonabonnementer for 
abonnementer så medarbejderne kunne 
ringe sammen. Det har vist sig at være 
for dyrt. Ordningen er omkring 8 år 
gammel og der er kommet nye billigere 
ordninger. 

c. Ekstra punkt. Der er valg til 
provstiudvalget i efteråret.  Der er 
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informationsmøde om valget den 23. 
august. HNF er indstillet på at fortsætte. 
Der er 6 pladser og der er 3 der 
forventes at stoppe. 

d. Der er aftalt et fællesmøde den 5. juli 
om kirkeblad og hjemmeside. HNF vil 
forsøge at få mødet ændret til efter 
ferien.  

8.       Kontaktperson.    Bjarne orienterer. 
     

 8. BLH klarer det meste med Walter Sørensen 
via mail. 
 
Der vil blive sendt en studentergave til Karen 
Boysen som tak for hendes indsats. BLH tager 
sig af sagen 

 9.     Æ Kirkkro.     Mette orienterer 
           Mangel på bøjler i entre. 
 

 9. MRH taler med Walter Sørensen om de 
manglende bøjler. Hvis der ikke findes nogle 
bøjler vil der blive indkøbt nogle nye bøjler. 
 
Der mangler duge så der skal indkøbes ekstra 
duge. 

 10.     Aktivitetsudvalg.   Bjarne og Mette. 
   

 10. 
Der er en del på programmet.  
 
Høstgudstjenesten vil blive holdt den 24. 
september. 

11.  Kommende arrangementer—Husk tovholdere. 
 
Husk kalenderen, vi skal have nogle datoer 
tilrettelagt, så vi kan få startet op efter 
sommerferien. 
       
 
 

 11.  Det kommende menighedsrådsmøde er 
aftalt til  
 

 Tirsdag den 29. august og her vil de 
kommende møder blive aftalt. 

12.    Evt. 
 

 12. Evt. 
Vi vil gerne have en cykeltur hvor vi kan se 
jorderne og skoven. 

      

Refereret af Knud Damgaard Christensen 

 

Den 22. juni 2017 
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Haakon Nissen Friedrichsen 

 

 

Peter Jepsen 

 

 

Mette Rossen Hansen 

 

 

Knud Damgaard Christensen 

 

 

Bjarne Lund Henneberg 

 

 

Thorsten Bjerg Christensen 

 


