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Referat 

                          Fælles menighedsrådsmøde for Hostrup og Højst 

                                 onsdag den 11.10. 2017. kl 18.30  i Æ Kirkkro. 

Deltagere: Haakon Nissen Friedrichsen (HNF), Peter Jepsen – Hostrup menighedsråd (PJ), Mette Rossen 

Hansen (MRH), Bjarne Lund Henneberg (BLH), Knud Damgaard Christensen (KDC), Peter Madsen(PM), Ulla 

Møgeleng (UM), Ketty Marie Jacobsen (KTJ), Ellen Marie Trip (EMT), Peter Jepsen – Højst menighedsråd 

(PEJ), Agnes Thomsen (AT) og Thorsten Bjerg Christensen (TBC) 

 

 
Dagsorden 
 

  
Referat 

1.    Godkendelse af dagsorden. 
 

 1.    Godkendelse af dagsorden. 
 
Dagsordenen godkendt uden bemærkninger. 

2.    Opfølgning af referat fra 05.07. 2017. 
 
          

     2.    Opfølgning af referat fra 05.07. 2017. 
 
Der arbejdes med at optage prædikener. TBC 
arbejder med sagen. 
 
Telefonerne er på plads og i orden. 

3.    Præsten.     Thorsten orienterer. 
a. Godkendelse af gudstjenesteplan for 

december – januar og februar 
 

b. Arrangementer i advent og jul 
 

c. Konfirmandbilleder. Har alle konfirmander 
fra foråret haft mulighed for at købe et 
billede? 
 

d. Hvordan gør vi med fotografering af næste 
års konfirmander? 
 

e. Flytning af møder med datosammenfald, 
nemlig: Foredraget – Fra vugge til grav samt 
læsekredsen – begge den 15. november 

 3.    Præsten.     Thorsten orienterer. 
a. Der skal forhandles med den tyske 

præst for at få planen til at gå op. Der er 
normalt gudstjeneste en gang om 
måneden. Der var enkelte rettelser til 
den plan som TBC havde lavet. 
 

b. TBC har kontaktet kulturskolen med 
henblik på at få noget musik i kirken ved 
advent og jul. UM har kontaktet 
Løgumkloster Brassband vedr. et 
arrangement i kirkerne den 17. 
december. Der er julekoncert i Hostrup 
den 28. november. 
 

c. I Hostrup har TBC styr på 
konfirmandbillederne. 
 

d. I Hostrup tages emnet op på et 
forældremøde for konfirmanderne. 
Betaling forventes at kunne ske via 
Mogens Gabs’ hjemmeside. 
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e. UM har fået en mail fra Ellen Fink om 
sagen. Læsekredsen flyttes til den 14. 
november kl. 19:30 i Æ’ Kirkkro. AT vil 
den 13. oktober orientere om at 
læsekredsen bliver flyttet til tirsdag den 
14. november kl. 19:30 i Æ’ Kirkkro. 

4.     Kirkebladet.---deadline, 19.10 2017. 
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 i det kommende 
Kirkeblad? 
 

d. Hvordan går det med udvalget, som vi 
aftalte skulle hjælpe Anton med 
input/ændring til hjemmesiden – fungerer 
det?                    

 4.     Kirkebladet.---deadline, 19.10 2017. 
a. Der er intet at udsætte på kirkebladet. 

Der er lidt problemer med at nogle 
deadlines ligger i ferierne. 
 

b. Der skal følges op på at oplysninger skal 
lægges ind på hjemmesiden. Som f.eks. 
menighedsrådsmøder da de er 
offentlige. Anton Schulz skal sætte 
ændringen af datoen for det kommende 
møde i læsekredsen ind på kalenderen 
på hjemmesiden. Desuden skal det 
annonceres i Ugeavisen. 
 

c. Mødet med grænsesognene skal med i 
det kommende kirkeblad. I Højst skal 
pensionistfrokosten med.  
 

d. Ellen Fink og BLH hjælper Anton Schulz 
med input/ændringer til hjemmesiden. 

5.      Idebanken, som vi har snakket om, skal vi have  
         lidt mere gang i den?  
 
         Visioner for fremtiden.  
 
     
    
    

 5.      Idebanken, som vi har snakket om, skal vi 
         have lidt mere gang i den? 
 
Det er blevet lettere for aktivitetsudvalget efter 
at TBC er blevet ansat. 
 
TBC gjorde opmærksom på at der er 
skolegudstjeneste inden jul. TBC aftaler 
tidspunktet med skolerne. 
 
I Hostrup er der babysalmesang. Nogle 
deltagere havde foreslået at det blev flyttet til 
onsdag kl 10:00 pga. at der er babysvømning om 
tirsdagen i Tønder. AT følger op på sagen og 
reklamation for babysalmesangen. 
Reklamationen vil deltagerne tage sig af. 
 
Der var forslag om gudstjenester kl. 9:30 og kl. 
11:00. Der kan dog være problemer med at få 
det afstemt med andre kirker i området. TBC 
følger op på sagen med sine kollegaer om det vil 
være en mulighed. 
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Det bliver taget op på næste fællesmøde når 
TBC har talt med sine kollegaer. 
 
Der blev udtrykt ønske om at nogle af 
konfirmanderne vil indgå i kirkekoret. 
 
KMJ vil gerne have en professionel udefra til at 
komme med nogle visioner og ideer.  
 
Der er stor tilfredshed med kaffe efter 
gudstjenesterne i Hostrup. I Højst får 
kirkegængerne mulighed for en snak med TBC. 
 
UM foreslog at TBC en gang ugentlig er til 
rådighed for folk for en snak på brandstationen. 
 
PJ foreslog at vi lod os inspirere fra andre 
kirkeblade. 

 6.     Dato for næste møde. 
        
   
     

 6.      Dato for næste møde. 
 
Næste fællesmøde er foreløbigt aftalt til onsdag 
den 10. januar 2018 kl. 17:30. Alternativ dato er 
onsdag den 24. januar 2018 kl. 17:30. 
 
Fællesmødet holdes på brandstationen i Øster 
Højst. 

7.       Evt. 
 
 
 

 7.       Evt. 
Der er syn på præstegården den 22. november 
kl. 14:30 og kirken i Hostrup. Mødested er Æ’ 
Kirkkro. 
 
Oplysninger om restferie. kørselsgodtgørelse 
m.m. skal indberettes til Trine Ellemann senest 
den 5. december 2017. 
 
Da der kun er 3 medlemmer i koret vil AT 
annoncere efter nye medlemmer.  

Den 11. oktober 2017 

Refereret af Knud Damgaard Christensen 

 

     


