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Referat 

Menighedsrådsmøde den 21.02.2018. 
Deltagere: Haakon Nissen Friedrichsen (HNF), Peter Jepsen (PJ), Mette Rossen Hansen (MRH), Knud 

Damgaard Christensen (KDC), Bjarne Lund Henneberg (BLH) og Thorsten Bjerg Christensen (TBC). 

kl. 18.30  i  Æ`Kirkkro 

 

 
Dagsorden 
 

  
Referat 

1. 
          a. Godkendelse af dagsorden. 
          b. Opfølgning af referat fra den 17.01.2018. 

 1. 
a. Dagsorden godkendt. 

 
b. Under punkt 8 skal det præciseres hvem 

der starter fakturering. MRH følger op 
på punkt 12, så uret bliver indstillet 
korrekt til lystænding.  
 
Ingen yderligere bemærkninger. 

2. Evaluering af afholdte arrangementer. 
      a. Almindelige gudstjenester. 
      b. Foredrag med Søren Ryge Petersen. 
  
 

 2. Evaluering af afholdte arrangementer. 
 

a. Der er ikke afholdt en særlig 
fastelavnsgudstjeneste. Fremover vil der 
blive afholdt en særlig 
fastelavnsgudstjeneste som en 
familiegudstjeneste, evt. med 
efterfølgende tøndeslagning. Det kan 
måske holdes sammen med friskolen. 
 
Der blev ringet og flaget i forbindelse 
med prins Henriks bisættelse. Der blev 
udtrykt tak for Walters indsats. 
 

b. Der var 122 deltagere til foredraget og 
forsamlingshuset var fuldt. Der blev 
udtrykt en stor tak til Agnes for at spille 
til arrangementet. 

3.    Intern kasserer.    Orientering v. Peter. 
     a. Almindelig orientering. 
     b. Ønsker til kommende budget, som skal være  
         klar 21. marts. 

 3. Intern kasserer.    Orientering v. Peter. 
 

a. Trine er ved at gøre regnskabet klar. 
  

b. Walter har sendt nogle ønsker – 
herunder en katafalk. Katafalken 
kommer ikke på budgettet i år. 
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Der er ønske om automatisk 
klokkeringning. Anslået pris på 12.000 
kr. 
 
Der er ønske om kalkning af kirken; Æ 
Kirkkro og præstegården. Anslået pris 
50.000 kr. 
 
Renovering af næste etape af 
kirkegården – anslået pris 70.000 kr. 
 
Der skal sikres midler til lønstigning – 
anslået omkostning på 20.000 kr. 
 
Et nyt traktorsæde til 8.125 kr. inkl. 
moms. 
 
Konsulenthjælp til bortforpagtning og 
jagtkontrakter– anslået pris 15.000 kr. 
 
Eftersyn på stråtaget og reparation. 
Anslået pris på 20.000 kr. 
 
Den endelige liste skal være klar den 21. 
marts. 

4.  Præstegården.   Orientering v. Thorsten.  4. Præstegården.   Orientering v. Thorsten. 
 
En cisterne skal repareres så vandet ikke løber 
konstant.  TBC følger op på reparationen. 

5. Præsten.  Orientering v. Thorsten. 
      
  

 5. Præsten.  Orientering v. Thorsten. 
 
Der starter minikonfirmander i Æ Kirkkro. Hvis 
alle kommer, vil der komme omkring 30 fra hele 
pastoratet. Agnes vil bistå TBC med 
undervisningen. 

6. Kirken.  Orientering v. Haakon. 
     

 6. Kirken.  Orientering v. Haakon. 
 
Ingen bemærkninger. 

7. Formanden. Orientering v. Haakon. 
a. Gennemgang af post, møder mm 
b. Ændret dato for menighedsmøde. 
c. Kirkeblad og Hjemmeside. 

 

 7. Formanden. Orientering v. Haakon. 
 

a. Der er et møde om danske 
sømandskirker i udlandet i Ølgod den 
12. marts 2018. 
 

b. Der afholdes menighedsmøde den 8. 
april 2018 efter gudstjenesten kl. 10.30. 
Der vil blive serveret suppe. MRH og PJ 
vil være tovholder for suppen. 
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c. Der er stadig fejl i kirkebladet og på 

hjemmesiden. Det blev diskuteret 
hvordan det kan løses i fremtiden så fejl 
minimeres. 

8. Kirkeværge. Orientering v. Ellen. 
  

 8. Kirkeværge. Orientering v. Ellen. 
 
Ellen Fink deltog ikke i mødet. 
 
HNF følger op på betaling for taxakørsel til 
gudstjenesterne for ældre og gangbesværede. 
 
Vi afventer svar fra Ellen Fink om hvornår 
digitaliseringen af kirkegårdsprotokollerne 
påbegyndes som var på dagsordenen på 
menighedsrådsmødet den 17. januar 2018. KDC 
vil tilbyde sin hjælp til Ellen Fink med at få 
systemet til at køre.  
 
Adgang til menighedsrådets postkasse ligger 
udenfor menighedsrådets kompetence. 
Adgangen er styret fra stiftet/kirkeministeriet. 
 
BLH tilbød at fotografere gravstene og 
gravsteder og få fotografierne lagt ind i en 
database, som Skovbo leverer. Fotograferingen 
vil ske i august 2018. 

9.   Kontaktperson.  Orientering ved Bjarne. 
            Hvordan med vikar for kirketjener? 

 9. Kontaktperson.  Orientering ved Bjarne. 
 
BLH har en et emne som vikar for Walter 
Sørensen. Vedkommende skal så have en 
mindre oplæringsperiode inden vedkommende 
kan begynde. 

10. Aktivitetsudvalget. Orientering fra udvalget.  10. Aktivitetsudvalget. Orientering fra udvalget. 
 
Der er meldt nye aktiviteter ind i kirkebladet.  
 
En af aktiviteterne vil være Luthers bordtaler 
den 19. april 2018 kl. 18.30 med sognepræst 
Jacob Ørsted i Æ Kirkkro. Honoraret vil ligge på 
9.000 kr. inkl. maden.  TBC og MRH er 
tovholdere på arrangementet. 
 
Der er et arrangement med Johan Hermann 
Rump den 8. maj 2018 kl. 19.00. Arrangementet 
er ”Da de første kristne (arabere) mødte Islam – 
og hvad kan lære i dag.” TBC og MRH er 
tovholdere på arrangementet. 
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Sommerfesten i præstegården vil blive afholdt i 
august. 

11. Kirkegårdsudvalget. Orientering v. Haakon.     11. Kirkegårdsudvalget. Orientering v. Haakon.  
 
Lægning af forkanter ved gravsteder forventes 
påbegyndt primo marts 2018.   

12.   Jord og skov. Orientering v. Peter og Knud.  
         a.  Forpagtningskontrakter 
         b. Tilbageførsel af betalingsrettigheder. 
         c. Nedskæring af hegn langs Hostrupvej, hvor 
             langt er vi kommet med aftaler?  
             

 12. Jord og skov. Orientering v. Peter og Knud. 
 

a. Der mangler en forpagtningskontrakt. 
Der er problemer med økologien. 
Forpagtningen af de pågældende 
arealer vil derfor overgå til en anden 
forpagter til det oprindelige tilbud på 
forpagtningen. 
 

b. Der arbejdes på at få 
betalingsrettighederne på plads senest 
den 20. april 2018. 
 

c. PJ har talt med Markvard Bucka om 
hegnet. Han havde ingen bemærkninger 
til nedskæringen. Walter forventes at gå 
i gang med arbejdet i uge 9. PJ er 
tovholder på opgaven. 

13. Æ Kirkkro.  Orientering v. Mette. 
 

 
 
 

13. Æ Kirkkro.  Orientering v. Mette. 
 
Der er fuldt med aktiviteter i Æ Kirkkro og det 
lyder godt. 
 
Der har ikke været problemer med rengøringen 
hidtil i denne vinterperiode. 

14. Kommende arrangementer.  Husk tovholdere til 
arrangementerne. 

a.  Grænsesognenes Vintermøde søndag den 
4. marts kl. 14.00  ved biskop  
Elof Westergaard, og foredrag ved Jørgen 
Carlsen Testrup Højskole—Min sønderjyske 
barndom. 

b. Datoer kommende menighedsrådsmøder. 

 14. Kommende arrangementer. Husk tovholdere 
til arrangementerne. 
 

a. Menighedsrådet har ikke noget med 
arrangementet at gøre. 
 

b. Følgende datoer er aftalt: 
 
21. marts 2018 
 
24. april 2018 
 
29. maj 2018 
 
Der er fællesmøde den 20. juni 2018. 
 
Alle ovenstående møder er i Æ Kirkkro 
og begynder kl. 18.30. 
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15. Evt.  15. Evt. 
 
MRH sørger for traktementet til næste 
menighedsrådsmøde den 21. marts 2018. 
 
Ingen yderligere bemærkninger. 

16. Lukket punkt. 
       

 16. Lukket punkt. 
 
Der ligger et fortroligt referat for punktet. 

Refereret af Knud Damgaard Christensen 

      

Den 21. februar 2018 

 

 

Haakon Nissen Friedrichsen 

 

 

Peter Jepsen 

 

 

Mette Rossen Hansen 

 

 

Knud Damgaard Christensen 

 

 

Bjarne Lund Henneberg 

 

 

Thorsten Bjerg Christensen 

 


