
Troldhede Sogn 

 
Dagsorden menighedsrådsmøde 14/1-2021, kl. 19.00 
 

Kommende møder: 
11. februar, 25. marts, 22. april, 
27. maj, 17. juni, 

Mødet afholdes ekstraordinært over Skype ARK 1 

 

Dagsorden 
(udsendt 8/1 af formand Kathrine Stampe) 

Referat 
(referent Sussi Højmose) 

1. Fraværende/til stede Fraværende: Ingen 
Tilstede: Kathrine Stampe, Mette Christensen, Jens Spliid, 
Jens Futtrup, Jørgen Nielsen, Flemming Najbjerg, Helle Boel, 
Sussi Højmose 
 

2. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

3. Orientering fra formanden 
a: fællesbrev til biskoppen (bilag 2) 
b: formandsbeslutninger siden sidst 
c: henvendelse ang. vinterkranse(bilag 3) 

A) Kathrine er blevet kontaktet af Johannes (formand i Nr Vium 
og Herborg) og de har i fællesskab sendt et brev til biskoppen. 
Johannes er blevet telefonisk kontaktet af biskoppen, som 
mente, det gik meget godt herude. Johannes fik forklaret, at vi 
mangler en hjælpepræst, da vores præst løber meget stærkt.  
B) Kathrine var ikke forberedt på at skulle aflyse alle 
julegudstjenester. Blev efterfølgende kontaktet om online 
julegudstjenester, som i samråd med præst beslutter ikke at 
lave.  
Nye retningslinjer ang gudstjenester. Bliver sendt live på 
youtube fra Troldhede kirke hver søndag og andagt i Herborg 
om søndagen. Der kan være 18 i Herborg kirke, og så bliver 
døren lukket. 
C) Kathrine har svaret første mail og efterfølgende modtaget 
endnu en, som ikke er blevet besvaret. Menighedsrådet synes, 
Flemming har klaret det flot i denne sammenhæng. 
 

4. nyt fra præsten Jens S. fortæller, at der kommet gang i 
onlinekonfirmandundervisning.  
Nu hvor Troldhede kirke er lukket, vil Jens S. gerne indføre 
andagt i fastetiden om torsdagen kl 11, hvor 1 synger for alle, 
der bliver bedt en bøn og lidt reflektionsstid fra Jens S. på 3-5 
min. Starter torsdag efter fastelavn d. 18.2.  
Helle har snakket med Edith, som gerne vil spile klaver for os. 
Der må kun være 17 i Troldhede kirke.  
 

5. nyt fra kasseren Der er ikke kommet nogen kvartalsrapport endnu.  
Mette fortæller, hvad der er af indestående pr 31.12.20. Det ser 
fornuftigt ud. 
Der er sendt en regning til Nr. Vium-Herborg menighedsråd. 
Graver har også sendt nogle regninger ud. 
I det følgende år skal der laves orgelrens.   
 

6. nyt fra kontaktperson (evt. 
personalesager behandles under lukket 
punkt ”rådets kvarter” 

Mail fra landsforeningen ang arbejdsmiljø og mulighed for at 
mødes virtuelt for medarbejdere.  
Jens S. fortæller, at de personalemøder han holder bliver 
virtuelt.  
Sussi skriver rundt til medarbejderne og forhører sig om behov 
for et virtuelt møde. 
Besluttet før jul at lave om på beslutningen om ikke a give 
julegaver til medarbejderne, for ikke at lave forskel på 
medarbejderne i de tre sogne.  
 



7. nyt fra kirkeværgen Jens F. fortæller, at han har brugt lidt tid på at blive vist rundt 
på kirkegården for at blive sat lidt ind i tingene.  
 

8. nyt fra udvalg: 
a: præstegårdsudvalg 
b:aktivitetsudvalg/gudstjenesteudvalg 
c: pr.udvalg 
d: kirkebladsudvalg 
e: teknikudvalg 
f: diakoniudvalg 

A) Jens S. fortæller, at strømmen gik i præstegården. Der er 
fundet ud af, hvad problemet er. Der er gået en pumpe, som 
transporterer vand ud til milen i baghaven. 
B) Der holdes møde i morgen kl 10 på messenger. 
C) Fælleslogo ikke færdig endnu. Der er lavet fælles 
facebookgruppe til de tre kirker. 
D) Møde i eftermiddags. Deadline d. 25.1. Næste møde sidst i 
januar ang skabelon. Der bliver ændret lidt i udseendet. 
E) Teknikken hænger en del på Flemming. Inga Christensen, 
Ernst Højmose og Bent Nielsen hjælper med power point under 
gudstjeneste. Helle bliver sat ind i teknikken. 
Gravermedhjælper Helene Boel skal oplæres i at styre lyden. 
Ernst kan evt oplæres i teknikken. Flemming finder ud af, om 
han kan finde et par andre, der kan hjælpe. 
F) Der har ikke været møde endnu. Alle de ting man gerne vil 
lave, må ikke laves endnu pga Corona. Kathrine indkalder til 
møde hurtigst mulig. 
 

9. kommende indkøb/investeringer Jens S. foreslår at få en elektronisk infotavle. Kathrine 
undersøger regler omkring infotavler ved landsforeningen. Og 
evt pris. Punktet kommer med næste gang. 
Flemming foreslår en elektrisk vogn i stedet for den med 
benzinmotor, som vi har på kirkegården. Initiativet er taget med 
henblik på at gøre kirken mere grøn. 
 

10. Seneste Covid-19 restriktioners 
betydning for Troldhede kirke (bilag 1) 

Nævnt i punkt 3b.  
Tages op løbende.  
 

11. fælles personalekalender (se bilag 4) Helle har undersøgt muligheder for at hjælpe med 
kalenderplanlægning for medarbejderne.  
Jens S. fortæller, at nogle af medarbejderne efterlyser 
elektronisk kalender, så det er lettere at overskue 
planlægninger. Google kalender kan ikke sende ud til alle.  
EG kalender fra Bransoft leverer en god løsning og koster 4000 
kr om året. Regningen skal deles med Nr. Vium-Herborg efter 
fordelingsnøgle. Det besluttes at bevilge dette. 
 

12. igangsættelse af 5 års syn af tilbygningen 
+ 1 års syn af tag (se bilag 5) 

Der skal ringes til arkitekt Mia Rahbek Andersen på tlf 23 63 89 
24. Hun kan fortælle retningsgangen. Jens F. ringer til hende.  
Flemming mener, at overdragelsesdatoen er 1. maj.   
 

13. kollektliste for 2021 (bilag 6) Der skal besluttes, hvem der skal modtage indsamlede beløb i 
2021. Punktet flyttes til næste møde.  
Diakoniudvalg laver revideret liste. Jens S. forslår et formål pr 
mdr og indsamling hver søndag.  
 

14. abonnement Kristelig Dagblad Det er formanden, der kan hente den i kirken fredag og lørdag. 
Mette oplever, den bare ligger i kirken. Hvad skal vi? Der kan 
laves et elektronisk abonnement. Mette undersøger det til 
næste møde.  
 

15. julekoncert 2021 (bilag 7) Jens S. erklærer sig inhabil pga venskab.  
Kathrine undersøger datoer med Hans Jørn Østerby. Obs at 
der en del arrangementer søndag eftermiddag i adventstiden. 
Aktivitets/gudstjenesteudvalg beslutter dato. 
 



16. evt.  Vi har haft en lejeaftale med Lasse, som har solgt 
ejendommen. Flemming har snakket med ham, der har købt 
det og vi skal bare blive ved med at bruge det lejede areal. 
Flemming laver aftaler.  
Der er fundet en til at servicere maskinparken. Nr. Vium-
Herborg, Troldhede, Fjelstervang, Videbæk vil gerne være 
med. Det er Bjarne Svendsen, graver i Fjelstervang, som står 
for dette. 
 

17. kaffebrød til næste møde Mette tager brød med til kaffen. 

 
Referatet bliver underskrevet næste gang vi mødes fysisk. 


