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Referat 

Menighedsrådsmøde den 17.01.2018. 

kl. 19.30  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. 
          a.    Godkendelse af dagsorden. 
          b.     Opfølgning af referat fra d.12.12.2017. 
          
 

 1. 
a. Dagsorden godkendt med flytning af 

evt. til næstsidste punkt og det lukkede 
punkt som sidste punkt. 
 

b. TBC har aftalen klar med Tønder 
Sparekasse. PJ mangler at få adgang til 
bankkontoen. 
Der vil blive indhentet tilbud på 
reparation af ståtaget i marts måned. 

2. Evaluering af afholdte arrangementer. 

      a. 14. dec. juleafslutning for Jejsing børneunivers. 
      b. 15. dec. juleafslutning Jejsing friskole. 
      c. 3. søndag i advent, julemusik med  
             Kloster Brass Band. 
      d. Juleaften og juledag julegudstjenester. 
      e.  Nytårsdag kl 16.00, nytårsgudstjeneste. 
       f. Fælles medarbejdermøde. 
       g.  Fælles menighedsrådsmøde. 
       
       
 

 2. Evaluering af afholdte arrangementer. 

 

a. God afslutning i kirken og der var pyntet 
pænt op. 
 

b. God afslutning og passende tidsrum for 
afslutningen. 
 

c. Ingen bemærkninger.  
 

d. TBC vil gerne have mere pynt og flere 
lys på juletræet i kirken. Ellers gik det 
meget fint i juledagene. 
 

e. Godt besøgt – og champagnen og 
kransekagen slog til. Det er en god 
måde at komme ind i det nye år. 
 

f. Der er førstehjælpsmøde den 11. og den 
18. april. 
 

g. Udgifter til konfirmander deles med 50 
% til hvert sogn. Det næste fælles 
menighedsrådsmøde er aftalt til den 20. 
juni 2018 kl. 18:30. 
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3.    Intern kasserer.    Orientering v Peter. 
       Ønsker til kommende budget. 
       Næste møde den 21. februar kl 18.30. 
        Har vi mulighed for at få Trine med der? 

 3.    Intern kasserer.    Orientering v. Peter. 
 
PJ har ikke noget med fra Trine Ellemann. 
Hun kan deltage i et møde onsdag den 21. marts 
2018 hvor der er menighedsmøde. 
 
Der kan fremsættes ønsker til det kommende 
budget frem til den 21. marts. Der skal dog 
afsættes midler til konsulenthjælp hos Seges i 
forbindelse med bortforpagtningen. 
 
TBC har behov for en scanner efter krav fra 
Kirkeministeriet. 
 
Ønsker indmeldes til næste 
menighedsrådsmøde den 17. februar 2018. 

 4.  Præstegården.   Orientering v. Thorsten. 
    
 
 

 4.  Præstegården.   Orientering v. Thorsten. 
 
Taget bliver besigtiget i foråret ellers ingen 
kommentarer. 

5.   Præsten.  Orientering v. Thorsten. 
      
   
  

 5.   Præsten.  Orientering v. Thorsten. 
 
TBC er ved at planlægge undervisning for 
minikonfirmanderne. Der påtænkes opstart i 
april måned. 
 
TBC vil gerne holde en sommerfrokost for hele 
sognet. Der var mest stemning for at holde 
frokosten i maj måned. 

 6.    Kirken.  Orientering v. Haakon. 
          
         
           

 6.    Kirken.  Orientering v. Haakon. 
 
Det drypper lidt i tårnet hvor der nu er sat en 
balje op da lågerne ikke kan lukkes. 
 
I våbenhuset skal væggen renses for alger. 
 
Højtalere i våbenhuset er indtil videre sat i bero 
pga. økonomien. 
 
Forkanterne på kirkegården vil blive lagt fra 
omkring den 1. marts 2018 

7.    Formanden.    Orientering v. Haakon. 
      a.  Gennemgang af post, møder mm 
      b. Julekurve. Stor tak fra modtagerne. 
      c. Dato for menighedsmøde i Æ Kirkkro. 
      d. Tilmelding til dialogmøde om pastoratstruktur 
           i Tønder provsti den 27.01 kl 10.00 i  
           Brorsons hus i Tønder. 
      e.  Guldkonfirmation er der mulighed for det  

 7.    Formanden.    Orientering v. Haakon. 
 

a. Der er årsmøde for de sønderjyske 
menighedsmedlemmer den 22. februar 
2018. Årsmødet foregår i Broager 
sognegård.  
 
Der er kursus på Folkehjem om DAP den 
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             søndag den 3. juni. 
       
       
  

6. februar 2018 og der er tilmelding den 
21. januar.  
Der er konsulentrunde den 9. og 10. 
april 2018. Det vurderes ikke at være 
nødvendigt for Hostrup Sogn. 
 

b. Der er modtaget en stor tak fra 
modtagerne af julekurvene. 
 

c. Det årlige menighedsmøde afholdes i 
marts efter en gudstjeneste kl. 10:30. 
TBC melder tilbage med hvilke datoer 
der vil være relevant.  
 

d. KDC ønsker at deltage. Yderligere 
tilmeldinger kan ske til HNF senest den 
24. januar 2018. 
 

e. Der afholdes guldkonfirmation den 3. 
juni 2018. Guldkonfirmanderne 
indbydes til gudstjeneste kl. 10:30. 
Efterfølgende er der et arrangement i 
forsamlingshuset. 

8.    Kirkeværge.   Orientering v. Ellen. 
 
 
    
 

 8.    Kirkeværge.   Orientering v. Ellen. 
 
Der er en fejl i kirkebladet. Under kyndelmisse 
er datoen tirsdag den 6. februar 2018 og i 
gudstjenestelisten er datoen den 2. februar som 
er en fejl. 
 
De fleste gudstjenester annonceres i Kristeligt 
Dagblad – Hostrup er ikke med på listen 
 
TBC tager kontakt til Anton Schultz for at få det 
med. 
 
Kalken skal muligvis loddes. 
 
Blomster ønskes smidt ud kort efter at de har 
været brugt i kirken. Blomster i kirken skal være 
friske. 
 
Der er spildt stearin på gulvet ved døbefonden. 
 
EF omtalte en kirkegård hvor man havde lagt 
plader ned på nedlagte gravsteder. 
 
Det er svipset et par gange i december måned 
ved tyske gudstjenester med at får registreret 
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hvilke medarbejdere der har deltaget i 
gudstjenesten. 
 
Der er kommet en henvendelse om kasserede 
sokler fra kirkegården om køb af stene fra 
kirkegården. Der kan afhentes 2 sokler. 
 
TBC foreslog at der oprettes et lapidarium. HNF 
mente at den nærliggende skov var en mulighed 
for et lapidarium.  
 
Det blev besluttet at gamle gravsten ikke 
længere skal knuses. Det sker at folk fra 
udlandet søger minder om deres familie. 
 
Kirkegårdsprotokollerne skal digitaliseres. Der 
kan tilkobles fakturaudskrivning til systemet. 

 9.  Kontaktperson.  Orientering v. Bjarne. 
        
Vikar for kirketjener. 

 9.  Kontaktperson.  Orientering v. Bjarne. 
 
BLH har haft et møde med Walter i december 
2017. Fremover afholdes der et møde om 
kvartalet med at få aftaler på plads. 
 
En gang om året laves der en inspirationstur. 
Tirsdag den 21. august 2018 bliver den første 
inspirationstur. Øvrige medlemmer 
menighedsrådet er velkommen til at deltage i 
turen. 
 
Karen Boisen har sagt op pga. studier. HNF 
skiver en udtalelse til hende. 
 
BLH vil forsøge at finde en vikar for 
kirketjeneren. 

 10.   Aktivitetsudvalget.  Orientering fra udvalget. 
 
 
 

 10.  Aktivitetsudvalget.  Orientering fra 
udvalget. 
 
TBC sender en mødeindkaldelse ud til 
begyndelsen af februar. 
 
Søren Ryge Petersen kommer i forsamlingshuset 
den 8. februar 2018. Entreen er foreslået til 100 
kr. inkl. kaffe. 

11.    Jord og skov. Orientering v. Peter og Knud. 
        a.  Udlejning af jord. 
        b.  Beskæring af buske og træer langs  
               Hostrupvej og kirkevænget. 
 
 

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

a. Der kom 2 tilbud. Hele jorden er blevet 
fordelt, dog undtagen et mindre stykke 
ved præstegården. Der er kommet et 
samlet bud på ca. 175.000 kr. på 
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årsbasis. Bortforpagtningen sker for en 
2-årig periode. 
 

b. Den yderste række buske forventes 
fjernet. PJ tager et møde med Markvard 
Bucha om sagen. 

12.   Æ Kirkkro.  Orientering v. Mette. 
                              
 
                                        

 
 
 

12.   Æ Kirkkro.  Orientering v. Mette. 
 
Der er købt en ny kalender til det næste halve 
år. Der er indkøbt nye duge. 
 
Der er indkøbt en serveringsbakke. 
 
Uret der styrer lyset skal indstilles. 

13.   Kommende arrangementer. 
             Husk tovholdere til arrangementerne. 
  

 13.   Kommende arrangementer. 
 
Se punkt 10 om Søren Ryge Petersen. 

14.  Evt.  14.  Evt. 
 
Der har været et godt fremmøde til fredagssang 
i Æ Kirkkro. 
 
TBC har været til Heine Holmgaards jubilæum i 
Bedsted. 
 
Walter har udtrykt ønske om automatisk 
klokkeringning overfor TBC. Det vil blive 
anskaffet. 
 
EL står for traktementet til næste 
menighedsrådsmøde. 

15.  Lukket punkt  15.  Lukket punkt – der ligget er fortroligt referat 
om punktet. 

Refereret af Knud Damgaard Christensen 

      

Den 17. januar 2018 

 

 

Haakon Nissen Friedrichsen 

 

 

Peter Jepsen 
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Mette Rossen Hansen 

 

 

Knud Damgaard Christensen 

 

 

Bjarne Lund Henneberg 

 

 

Thorsten Bjerg Christensen 

 

 

   

 


