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Referat 

Menighedsrådsmøde den 12.12.2017 

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. Opfølgning af referat fra 23.11. 2017.  1. Opfølgning af referat fra 23.11. 2017. 
 
TBC ordner aftale med Tønder Sparekasse. 
 
Peter Jepsen (PJ) blev valgt som intern kasserer 
og ikke, som det står i referatet under punkt 5, 
som intern sekretær. 

2. Evaluering af afholdte arrangementer. 

      a. 3. december De ni læsninger og sammenkomst  
           i Æ Kirkkro. 
      b.  Julekoncert med Sct. Nicolai Cantori fra Åbenrå. 

 2. Evaluering af afholdte arrangementer. 

 
a. Godt arrangement med 

konfirmanderne. Næste år vil TBC og 
Agnes gerne have noget mere musik i 
form af et kor. 
 

b. Godt besøgt og et godt arrangement. 
Efterfølgende gløgg i kirken i stedet for i 
Æ Kirkkro.  
 

c. Der har været afholdt et godt 
adventsmøde den 12. december 2017 i 
Æ Kirkkro. 

3.  Intern kasserer.    Orientering v. Peter.  3. Intern kasserer. Orientering v. Peter. 
 
Ingen bemærkninger udover at en 
mindre faktura var gået forkert.  
 
Fakturaer skal scannes og sendes til 
Trine Ellemann.  

4.  Præstegården.   Orientering v. Thorsten. 
 

 4. Præstegården. Orientering v. Thorsten. 
 
Ingen bemærkninger udover at der er 
anskaffet 2 juletræer, som nu står ved 
indgangen.  
Walter er gået i gang med at bekæmpe 
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muldvarpe. 
HNF har talt med et tækkefirma og de 
forventes at komme den 15. december 
2017. 

5.  Kirken. Orientering v. Haakon. 
a. Højtalere til våbenhus. 

 5. Kirken. Orientering v. Haakon. 
 

a. HNF vil sørge for at få bestilt højtalere til 
våbenhuset.  

 6.    Præsten. 
        Orientering fra Thorsten. 

 6. Præsten. Orientering fra Thorsten. 
 
Telefonordningen er ved at blive rettet 
op. Det forventes løst når den 
pågældende person hos 
telefonselskabet er tilbage fra ferie. 
 
Der er kommet en faktura på noget 
TDC-service, som ikke er blevet bestilt.  

7.    Formanden.    Orientering v. Haakon. 
a. Gennemgang af post, møder mm 
b. Julekurve. 
c. Kirkeblad—har alle fået. 
d. Fællesmøde den 10. januar kl. 17.30. 
e. Beskæring af buske og træer på Hostrupvej 

for at få bedre belysning. 

 7. Formanden.    Orientering v. Haakon 
 

a. Fremover vil der blive flaget på halv ved 
begravelser ved præstegården. 
 

b. Der er kommet 3 ansøgninger. MRH og 
PJ handler ind til de 3 julekurve tirsdag 
den 19. december hos Kvickly. 
 

c. Der er 3 der endnu ikke har fået 
kirkebladet. TBC giver adressen på de 3 
som mangler.  
 

d. Hvis der er nogle der har punkter der 
ønskes behandlet kan de sendes til HNF 
eller Peter Madsen i Højst sogn. 
 

e. Der er hentet kort via Tønder 
Kommunes hjemmeside. Kirken ejer en 
grund på 1.155 m2 på hjørnet at 
Kirkevænget og Solvigvej. Det yderste af 
beplantningen ud mod Kirkevænget og 
Solvigvej vil blive fjernet. Herved vil 
træerne bagved blive mere synlige og 
komme til deres ret. Der er kommet en 
afgørelse fra Fredningsnævnet for 
Sydjylland. Der meddeles afslag til der 
sættes en lampe op ved træet ved 
indgangen til kirken.  
 
Ekstrapunkter 
Der har været en forespørgsel om 
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gravstene og en sokkel til en gravsten. 
 
Hvis der en pårørende der ønsker at tale 
ved en kiste, er det mulighed for at få 
udleveret en mikrofon. 

8.    Kirkeværge.   Orientering v. Ellen.   8. Kirkeværge.   Orientering v. Ellen. 
 
EF foreslog at BLH får en nøgle til kirken. 
 
EF påtalte problemerne med Walters 
telefon. Walter kan ikke logge på sin 
arbejdsmail når han er hjemme. Der skal 
laves en webmail til ham, så han kan 
læse sine mails hjemme. 
 
EF vil gerne have orientering om 
hvornår Walter har fri. Det kan være i 
form af en kvartalsoversigt. 
 
EL og TBC har været til 
personalejulefrokost i Højst sogn for 
Højst menighedsråd og personalet. 
 
Det drysser kalk ned ved trappen op til 
pulpituret. 

9.    Kontaktperson.  Orientering v. Bjarne.  9. Kontaktperson.  Orientering v. Bjarne. 
 
Der aftalt et møde med Walter en dag 
mellem jul og nytår hvor de forskellige 
ting skal drøftes – herunder en 
henvendelse fra Arbejdstilsynet. 

10.  Aktivitetsudvalget.  Orientering fra udvalget.  10. Aktivitetsudvalget.  Orientering fra 
udvalget. 
 
Ikke noget nyt.  
 
Arrangementet med Søren Ryge 
Petersen skal rettes fra den 9. februar 
2018 til den 8. februar 2018. 

11.  Jord og skov. Orientering v. Peter og Knud.  11. Jord og skov. Orientering v. Peter og 
Knud. 
 
Der er indrykket en annonce for 
udlejning af markarealer i Digeposten 
den 12. december 2017. Tilbuddet skal 
være afleveret senest den 15. januar 
2018 kl. 18:00. Tilbuddene åbnes den 
17. januar 2018 kl. 18:00 i Æ Kirkkro. 

12.   Æ Kirkkro.  Orientering v. Mette.  12. Æ Kirkkro.  Orientering v. Mette. 
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     a. Færdiginstallering af udelys v. Æ Kirkkro, samt  
         Indvendig i kapel.  ---Virker det?                          
 
                                        

 
 

 
a. Udelyset ved Æ Kirkkro er installeret. 

 
Ekstra punkt 
Der er indkøbt duge til Æ Kirkkro. Der 
indkøbes en dug mere samt nogle 
bakker. 

13.   Kommende arrangementer. 
a. Kommende julegudstjenester 
b. Nytårsdag.  Nytårsgudstjeneste kl 16.00 
c. Tovholdere til de næste arrangementer. 
d. Datoer for kommende 

menighedsrådsmøder.     

 13. Kommende arrangementer. 
 

a. Julegudstjenesterne er der styr på. 
Krybbespillene er på plads. Kloster Brass 
Band spiller til et par salmer den 17. 
december 2017. 
 

b. PJ og BLH sørger for kransekage og 
champagne. 
 

c. Ingen bemærkninger. 
 

d. Onsdag den 17. januar 2018 kl. 19:30. 
Onsdag den 21. februar 2018 kl 18:30. 

14.   Evt.       14. Evt. 
 
Ingen bemærkninger. 

Refereret af Knud Damgaard Christensen 

 

Den 12. december 2017 

 

 

 

Haakon Nissen Friedrichsen 

 

 

Peter Jepsen 

 

 

Mette Rossen Hansen 
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Knud Damgaard Christensen 

 

 

Bjarne Lund Henneberg 

 

 

Thorsten Bjerg Christensen 

 

 


