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Referat 

Menighedsrådsmøde den 29.05.2018. 

kl. 18.30  i  Æ`Kirkkro 

Deltagere: Haakon Nissen Friedrichsen (HNF), Mette Rossen Hansen (MRH), Knud Damgaard Christensen 

(KDC), Bjarne Lund Henneberg (BLH), Peter Jepsen (PJ) og Thorsten Bjerg Christensen (TBC). 

Desuden deltog udenfor menighedsrådet kirkeværge Ellen Fink (EF) under behandlingen af relevante 

punkter som kirkeværgen varetager og regnskabsfører Trine Ellemann (TE) under behandlingen af 

regnskabet. 

 
Dagsorden 
 

  
Referat 

1. 
a. Godkendelse af dagsorden. 
b. Opfølgning af referat fra d. 21.03. 2018. 

           

 1. 
a. Dagsorden godkendt. 

 
b. Cisterne i præstegården er repareret. 

Der er kommet tilbud på kalkning af 
kirken. Det er ved at blive aftalt at 
Grethe Guldager skal væve et 
antependie. 

 

2. Evaluering af afholdte arrangementer. 

a. Påskevandringen. 
b. Menighedsmøde 
c. Foredrag v. Jacob Ørsted, Til bords med Luther. 
d. St. bededag, Aftensgudstjeneste, med varme 

hveder. 
e. Foredrag v. Sognepræst Johan Hermann Rump, 

emne: Da de første kristne mødte Islam, og hvad 
man kan lære i dag. 

f. 13. maj, Konfirmation. 
g. Friluftsgudstjeneste med omkringliggende sogne 

Møgetønder, Ubjerg, Højst, Hostrup og Abild. 
h. Den årlige fællesudflugt for Hostrup og Højst som i 

år gik til Fanø.              
 

 2. Evaluering af afholdte arrangementer. 

a. Der har været en god påskevandring. 
Der var ca. 20 deltagere. Der skal ikke 
nødvendigvis laves meget om – det 
kan måske blive lidt anderledes. 
 

b. Menighedsmødet den 8. april 2018 er 
beskrevet i kirkebladet.  
 

c. Foredraget den 19, april 2018 var en 
forrygende aften. KDC har modtaget 
ros for arrangementet. 
 

d. God tradition med varme hveder 
aftenen før St. Bededag. 
 

e. God aften – der skulle nok have været 
annonceret bedre. Facebook kunne 
være en fremtidig mulighed. KDC er 
imponeret af den intellektuelle viden 
der findes i præstegårdene rundt om i 
landet. 
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f. Konfirmationen gik som forventet og 
kirken var stuvende fuld. 
 

g. Friluftgudstjenesten 2. pinsedag forløb 
godt og planmæssigt. 
 

h. Udflugten var en succes.  

3.    Intern kasserer.   Orientering v. Peter og Trine. 
Trine kommer og gennemgår regnskab mm. Vi skal 
have vores kommende ønsker til budgettet klar til 
aflevering. 

 3. Intern kasserer. Orientering v. Peter og 
Trine. 
 
Der er afsat for lidt til el i 2018. 
  
Budgetbidrag behandlet med tidsstempel 
”CVR-nr. 11 22 96 11 afleveret den 29. maj 
2018 kl. 20:18”. 
 
Kvartalsrapporten for januar kvartal 2018 blev 
udleveret og underskrevet af formand og 
kasserer.  
 
TE orienterede kort om den nye 
databeskyttelseslov.  Det vurderes ikke at 
skabe problemer for arbejdet i 
menighedsrådet. I øvrigt skal man tænke sig 
om når der anvendes personlige oplysninger. 

4.  Præstegården.   Orientering v. Thorsten.  4. Præstegården.   Orientering v. Thorsten. 
 
Der er sat et espalier op ved præstegården ved 
indgangen til haven. Der er bestilt 
tækkearbejde til udførelse i juli måned. 

5.   Præsten.  Orientering v. Thorsten.  5. Præsten.  Orientering v. Thorsten. 
 
Der kommer en sanger til sommerfrokosten i 
præstegården den 19. august 2018. Det er 
vigtigt at det bliver annonceret. 

6.  Kirken og kirkegård. Orientering v. Haakon.    6. Kirken og kirkegård. Orientering v. Haakon. 
 
Forkanterne på kirkegården er færdige og HNF 
har fået positive tilbagemeldinger på det 
udførte arbejde. Næste etape 5 vil blive 
påbegyndt fra efteråret. 

7.  Formanden. Orientering v. Haakon. 
a. Gennemgang af post, møder mm. 
b. Gennemgang af tilbud for kalkning for kirke, 

præstegard, Æ Kirkkro samt kapel 
c. Kirkeblad og hjemmeside. 
d. Hvordan med betaling af vore arrangementer. 

Er begge sogne fælles om dem, eller skal det 
deles op. – Bare en lille debat før vores 

 7. Formanden. Orientering v. Haakon. 
a. Der er kirkegårdsvandring mandag den 

4. juni 2018 i Gram. 
 

b. Der er indkommet 2 tilbud. Tjæreborg 
Sandblæsning blev valgt som det 
billigste. 
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fællesmøde i juni. 
e. Søgning af 5% midler. 

c. Fremover skal kirkebladet noget 
tidligere ud end hidtil. 
 

d. Sagen tages op på det kommende 
fællesmøde med Højst sogn. TBC er af 
den opfattelse at det er fælles betaling 
hvis det er aktivitetsudvalget der står 
for arrangementet. Det udelukker ikke 
at sognene kan holde nogle 
arrangementer som de selv betaler 
for. 
 

e. Der vil blive søgt omkring 87.000 kr. til 
kalkning og reparation af stråtaget på 
præstegården. 

8. Digitalisering.  Orientering v. Knud og Ellen. 
 Skovbo Data opstart. 

 8. Digitalisering.  Orientering v. Knud og Ellen. 
 Skovbo Data opstart. 
 
KDC har den 9. maj 2018 har talt med Peter 
Kristensen fra Skovbo Data vedr. indkøbet af 
det digitale kirkegårdsprogram. 
 
Hovedpunkterne var af samtalen var: 
 

i. Der kan godt deltage mere end 2 
personer i kurset i at bruge det. Ellen, 
Walter og Knud deltager i kurset. 
 

ii. Det vil være formålstjenligt at kurset 
holdes i Hostrup. 
 

iii. En brugerlicens (skrivebruger) koster 
2.329 kr. og en kiggebruger adgang 
koster 555 kr. (var det vist) – det er 
årlige udgifter. 
 

iv. Det vil være godt hvis der er mere end 
en der kan bruge systemet i tilfælde af 
sygdom mm. De penge vil være givet 
godt ud på længere sigt. 
 

v. Det er Trine Ellemann der skal tildele 
adgang til systemet pga. 
persondataforordningen. 
 

vi. Der skal tages stilling til om vi ønsker 
folkekirkens logo på fakturaer eller evt. 
et billede af kirken på fakturaerne. 
Peter Kristensen anbefalede at vi 
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bruger folkekirkens logo – det gør de 
fleste brugere af systemet så det er 
min indstilling, at det gør vi også. 
 

vii. Der ligger i systemet en omfattende 
sikkerhed i backup af data så her skal 
vi ikke have flere eksterne harddiske 
for at sikre data. 
 

EF og Walter kan tidligst deltage i et kursus i 
uge 32. 

9. Kirkeværge. Orientering v. Ellen. 
a. Kirkegården. 
b. Kollekt(er). 
c. Bevaringsværdige gravsten. 
d. Tæppe på prædikestol. 
e. Indkøb af salmebøger. 
f. Tæppe på gulv ved alter.        

 9. Kirkeværge. Orientering v. Ellen. 
a. Der er en gravsten der skal 

fotograferes inden den fjernes. Der er 
givet besked til nogle der selv passer 
gravsteder om at de burde ordnes 
inden konfirmationen. 
 

b. Kollekter skal fremover i kirkebladet. 
 

c. Der skal udvælges 10 
bevaringsværdige gravsten. 
Udvælgelsen vil ske til efteråret. 
 

d. Der er kommet et nyt tæppe på 
bunden af prædikestolen. 
 

e. Agnes indkøber 80 nye salmebøger 
med nye salmer. 
 

f. Tæppet på gulvet ved alteret må ikke 
renses da det er af uld. Det kan lægges 
ud i sneen når det er snavset for at få 
snavset fjernet. 

10.   Kontaktperson.  Bjarne orienterer.  10. Kontaktperson. Bjarne orienterer. 
 
BLH mangler tid til at deltage i 
menighedsrådet. HNF vil bistå med arbejdet så 
det bliver mere overkommeligt. 

11. Aktivitetsudvalg. Orientering fra udvalget.  11. Aktivitetsudvalg. Orientering fra udvalget. 
 
Der kommer et gospelkor i kirken den onsdag 
6. juni 2018 kl. 19;00. Hostrup FDF serverer 
kaffe og kage. 
 
Der er aftalt et møde torsdag den 28. juni 
2018. 

12. Jord og skov. Orientering v. Peter og Knud.  12. Jord og skov. Orientering v. Peter og Knud. 
KDC har lavet udkast til 4 tilbud på jagtleje. 
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Al landbrugsjorden er forpagtet ud. PJ foreslog 
en cykeltur for menighedsrådet den 12. juni 
2018 så vi kan se jorden som Hostrup Kirke 
ejer. Tidspunktet er foreslået til kl. 16:30 med 
start fra Æ Kirkkro.. Efterfølgende er der 
grillmad hos PJ.  

13. Æ Kirkkro. Orientering v. Mette.  13. Æ Kirkkro. Orientering v. Mette. 
 
MRH kontakter Walter mht. til lyset. Det skal 
slukke kl. 22:00. 

14. Kommende arrangementer. Husk tovholdere til 
arrangementerne. 

a. Guldkonfirmation 3. juni 
b. Byfestgudstjeneste 6. juni 
c. Sommermøde i Æ Kirkkro 13. juni    

 14. Kommende arrangementer. Husk 
tovholdere til arrangementerne. 

a. Guldkonfirmanderne kommer 9:45. 
Der er over 60 deltagere. 
Interesserede fra menighedsrådet kan 
deltage i den efterfølgende middag i 
Jejsing Forsamlingshus. MRH, KDC, 
HNF og TBC deltager i middagen i 
forsamlingshuset. 
KDC vil være i Æ Kirkkro kl. 9:00 for at 
lave kaffe mm.  
 

b. Der er gudstjeneste kl. 19:00 med 
Tønder Gospelkort den 6. juni 2018. 
 

c. THC deltager i mødet som er fra 14:30 
– 17:00. 

15. Evt.  15. Evt. 
Næste fælles menighedsmøde er den 19. juni 
2018 i Hostrup. MRH bestiller nogle snitter til 
mødet. 
 
Næste menighedsmøde er tirsdag den 14. 
august 2018 kl. 18:30 i Æ Kirkkro. 
 
KDC står for traktementet.  

Refereret af Knud Damgaard Christensen 

      

Den 29. maj 2018 

 

Peter Jepsen 

 

Haakon Nissen Friedrichsen 
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Mette Rossen Hansen 

 

 

Knud Damgaard Christensen 

 

 

Bjarne Lund Henneberg 

 

 

Thorsten Bjerg Christensen 

 

 

 

   

 

 

   

 


