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Referat 

Menighedsrådsmøde den 23.11.2017. 

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), Thorsten Bjerg Christensen (TBC) og 

kirkeværge Ellen Fink (EF). 

 

 
Dagsorden 
 

  
Referat 

1.      Godkendelse af dagsorden, samt gennemgang  
          af referat fra sidste møde den 3. oktober 2017 

 1. Dagsorden godkendt. 
 
Der mangler at få adgang til bankkontoen for PJ 
og THC. 
 
EF gjorde opmærksom på at kollekten ikke er 
oplyst i det seneste kirkeblad. 
 
Det overvejes om der skal indføres mobilpay da 
mange ikke har kontanter med. 
 
Der skal følges op på det planlagte 
førstehjælpskursus. 
 
Der var en fejl i referatet i omtalen for vugge til 
krav – det var fejlagtigt omtalt som vugge til 
grav. 

2.      Evaluering af afholdte arrangementer. 
a. Alle Helgens gudstjeneste 5. november kl 

17.00 
b. Foredrag, Fra vugge til krav v. sognepræst 

Malene Bendtsen, Vejgaard sogn Aalborg  

 2. Evaluering af afholdte arrangementer. 
 

a. Mange til gudstjenesten. Ros til 
gudstjenesten. 

b. Stor tilfredshed med foredraget. 

3.       Intern kasserer.  Orientering v. Peter.   3. Intern Kasserer. Orientering v. Peter. 
 
Økonomien ser fornuftig ud til trods for den 
manglende forpagtningsafgift. Den sidste 
forpagtningsrate behandles i konkursboet. 
 
Der er 70.000 kr. afsat til renovering af 
kirkegården. Der er brugt ca. 20.000 kr. hidtil.  
Der mangler stadig at blive renoveret forkanter 
ved gravsteder. 
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Broen ved ”Sibirien” er repareret. 

4.       Drøftelser om det kommende år. 
           Vi tager en snak bordet rundt, hvorefter vi går   
           over til vores årlige valg, som vi jo skal have  
           afviklet før første søndag i advent, hvor det  
            nye kirkeår begynder. 

 4. Drøftelse om det kommende år. 
 
Ingen bemærkninger. 
 
 
 
 

5.       Valg. 
       1.    Formand.   Skriftlig afstemning. 
       2.    Næstformand. Skriftlig afstemning. 
       3.    Kontaktperson. 
       4.    Kirkeværge. 
       5.    Intern kasserer. 
       6.    Sekretær. 
       7.    Æ Kirkkroansvarlig. 
       8.    Jord og skov. 
        

 5.  Valg. 
1. Haakon Nissen Friedrichsen blev valgt til 

formand. 
 

2. Peter Jepsen blev valgt til næstformand. 
 

3. Bjarne Lund Henneberg blev valgt som 
kontaktperson. 
 

4. Ellen Fink blev valgt til kirkeværge. 
 

5. Peter Jepsen blev valgt til intern 
sekretær. 
 

6. Knud Damgaard Christensen blev valgt 
som sekretær. 
 

7. Mette Rossen Hansen blev valgt som 
ansvarlig for Æ Kirkkro. 
 

8. Haakon Nissen Friedrichsen, Peter 
Jepsen og Knud Damgaard Christensen 
er ansvarlig for jord og skov med Peter 
Jepsen som formand. 

6.           Præsten.  Thorsten orienterer.       6.  Præsten.  Thorsten orienterer.   
 
Ikke nogle særlige bemærkninger. Der skal øves 
9 læsninger med konfirmanderne og det giver 
nogle praktiske problemer.  
 
Der har været afholdt et møde med 
konfirmandforældrene. 

7.   Præstegård. 
      a. Der afholdes det årlige syn, med vores  
          byggesagkyndig Erwin Bucka onsdag den  
          22. november. Kl 14.30. 
 

 7.  Præstegård 
a. Synet den 22. november 2017 blev der 

afholdt syn på præstegården. Enkelte 
steder skal stråtaget repareres. HNF får 
fat i et tækkefirma til at reparere taget. 

7.   Kirken. 
    a.  Rygning samt tag på våbenhus er nu repareret. 
    b.  Kirkegårdsrenoveringen—så langt er vi. 
    c. Gadelampe i Hostrup ved Kirkevænget og  

 7.   Kirken. 
a. Rygning samt tag på våbenhus er nu 

repareret – det var oprindeligt planlagt 
til 2018.  
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          kirkeplads----indbydelse til besigtigelse. 
     d.  Kirkesyn 22. november kl. 14.30 

 
b. Hækkene er ordnet og der mangler at få 

gravstenene rettet op. 
 

c. Der er indbudt til besigtigelse torsdag 
den 30. november 2017 kl. 12:00.  
 

d. Ved kirkesynet blev det besluttet at der 
skal stilles en balje op i tårnet for at 
reduceres vandskader i tårnet. 

8.   Formanden. 
a. Gennemgang af post. Møder m.m. 
b. Julekurve.   Hvem gør hvad? 
c. Hvad sker der i Tønder Provsti. 
d. Kirkebladet, ---Har hørt, at alle ikke modtager 

bladet, --det skal vi have undersøgt og  
fulgt op på. 

 8.   Formanden 
a. Der er 25 års jubilæum for Erling 

Bjerrum-Petersen i Abild søndag den 3. 
december 2017 med gudtjeneste kl. 
10:30 og efterfølgende arrangement i 
Sølsted forsamlingshus. TBC står for en 
gave fra Hostrup sogn. 
 

b. Muligheden for at få en julekurv er med 
i det nye kirkeblad.  MRH og PJ køber 
ind og HNF og TBC kører ud med 
julekurvene. 
 

c. Provsten har søgt og fået sin afsked. 
HNF er formand for provstiet, Erling 
Bjerrum-Petersen er næstformand. Der 
kan forventes en ny provst omkring 
september 2018. Kræn Christensen fra 
Hjerting kirke er midlertidig provst for 
Tønder provsti. 
 

d. Nogle har ikke fået kirkebladet. HNF vil 
følge op på sagen så det bliver uddelt.  

 9.    Kirkeværgen.  Ellen orienterer.    9.   Kirkeværgen. Ellen orienterer 
 
EF har haft kontakt med politiet da der har stået 
2 biler på parkeringspladsen – den ene uden 
nummerplader og den anden var punkteret. 
Bilerne er nu fjernet. 
 
Walter vil gerne have 2 nye skraldespande. De 
bliver udskiftet i 2018. 
 
Agnes har spurgt om menighedsrådet vil betale 
for rundstykker den 24. november 2017 til 
fællessangen. Det betaler menighedsrådet. 
 
Walters tjenestetelefon kan ikke omstilles – så 
derfor er han nødt til at aflevere telefonen fysisk 
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til EF, når hun passer telefonen.  
 
THC har også problemer med at få 
fastnettelefonen omstillet til mobiltelefonen. 
 
Viderestillingsmuligheden er med i 
abonnementet. 
 
TBC følger op på sagen. 

10.   Kontaktperson.   Bjarne orienterer.  10.   Kontaktperson. Bjarne orienterer. 
 
Ingen bemærkninger udover at BLH sammen 
med Walter følger op på arbejdsmiljøet. 

11.   Aktivitetsudvalg.  Orientering fra udvalget. 
  

 11.   Aktivitetsudvalg. Orientering fra udvalget. 
 
Aktiviteterne ligger fast for det kommende år.  
 
Søren Ryge Petersen forventes at komme den 
13. marts 2018. 
 
Der vil bl.a. komme et arrangement i april 2018 
om et Lutherarrangement i Æ Kirkkro. 

12.    Jord og skov.    Peter og Knud orienterer.      
          Færdiggørelse af kommende  
          forpagtningskontrakter.                                                              

 
 
 

12.   Jord og skov. Peter og Knud orienterer. 
 
Det sidste korn er høstet og har kunnet dække 
maskinomkostningerne.  Betalingen for 
forpagtningsafgiften kan f.eks. sikres ved sikring 
i transport i støtteordningerne. 
 
Affaldstræet er fliset. Maskinomkostningerne 
har været så store at det ikke har givet en 
indtægt. 

13.    Æ Kirkkro.    Mette orienterer. 
          Kaffe-The og kager efter gudstjeneste? 
          Kan tårnrummet gøres mere brugervenligt? 
          Årlig syn—22. november 14.30. 

 13. Æ Kirkkro. Mette orienterer. 
 
Kaffe, the og småkager fortsætter som hidtil kl. 
10:30 året ud. 
 
Det går godt med de arrangementer der holdes. 
Der er gløgg og æbleskiver i kirken den 28. 
november 2017 efter julekoncerten. 
 
Stråtaget skal gåes efter og der skal sikkert laves 
nogle reparationer. 

14.    Kommende arrangementer. 
a. Julekoncert den 28. november. 
b. Adventshygge i Æ Kirkkro tirsdag den  

den 12. december kl 14.30. 
c. Julemåneden i Hostrup kirke. 
d. Tovholdere til alle arrangementer noteres 

 14. Kommende arrangementer. 
a. Julekoncerten er der reklameret for i 

Digeposten og JyskeVestkysten, på de 
sociale medier samt plakater i 
butikkerne i Tønder og i kirkerne. 
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ned, så alle kan se, hvornår hver enkelt er 
på. 

       

b. Der er adventshygge den 12. december 
2017 i Æ Kirkkro kl. 14.30. Stinne og 
Kæthe laver kaffe og kage. THC og 
Agnes står for julehyggen. 
 

c. Er på plads. 
 

d. HNF står for adventshyggen . MRH og PJ 
står for julekoncerten. 
 

e. Ekstra punkt – der er gudstjenesten 
med de 9 læsninger i Hostrup kirke den 
3. december 2017 er der rødvin og ost i 
Æ Kirkkro. 

15.       Evt. 
       

 15. Evt.  
 
Det kommende menighedsmøde holdes i april 
2018. Et af punkterne vil være tidspunktet for 
allehelgens gudtjenesten. 

Refereret af Knud Damgaard Christensen 

 

Den 23. november 2017 

 

 

 

Haakon Nissen Friedrichsen 

 

 

Peter Jepsen 

 

 

Mette Rossen Hansen 

 

 

Knud Damgaard Christensen 
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Bjarne Lund Henneberg 

 

 

Thorsten Bjerg Christensen 

 

 

 

 


