
Beslutningsprotokol Menighedsrådsmøde 
Åbent møde 

 Mødested: Sognehuset  

 Mødetid: 7. august 2019 kl. 17,00 Fraværende Morten, Torben, Hanne, Betty og Jes 

   

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt uden bemærkninger 

   

2 Underskrift af beslutningsprotokol 4.juni 2019 er 
foretaget 

OK 

   

3 Økonomi: 
2. kvartalsrapport vedlagt 

Ingen bemærkninger eller spørgsmål hertil. 
Budgettet følges planmæssigt. 

   

4 Åben kiste i kirken – hvorledes stiller 
menighedsrådet sig 

Theresia tager emnet op på baggrund af en meget 
dårlig oplevelse i kirken ved en bisættelse i Varnæs. 
Et enstemmigt menighedsråd beslutter, at kisten 
IKKE skal åbnes inde i kirken. Hvis 
bedemænd/pårørende ønsker at åbne kisten, skal 
dette ske i kapellet inden bisættelsen. 
Beslutningen skal tydeliggøres både overfor 
bedemænd og pårørende og evt. også stå på vores 
hjemmeside. 
 
Hvis pårørende ønsker at få afdøde på køl, skal der 
henvises til Ensted Kirke, som har køleanlæg. 

   

5 Sogneudflugten 3. september 2019 Indtil nu er der 33 tilmeldte.  
Lillian sørger for at have vand med til bussen.  
Der udleveres en tidsplan i bussen. 
Det er et tilbud til hele personalet at deltage. De 
der er interesserede i at deltage, melder tilbage til 
Lillian. 

   

6 Spørgsmål til og fra præsten Den engelske kirke Felsted besøges inden en evt. 
sognetur iværksættes. Til dette kan Theresia søge 
studietilskud. Theresia undersøger nærmere. 
 
Der er udfordringer med at finde ferieafløsere, når 
Theresia ønsker ferie. Samarbejdet herom med 
Varnæs kirke’s præst fungerer ikke og stresser i 
dagligdagen.  
Theresia har menighedsrådets opbakning til at 
henvise til provsten i tilfælde af, at der ikke kan 
findes afløsere, når hun ønsker fri. 
Selvom Theresia har fri, skal der afholdes 
gudstjeneste. 
 
Konfirmandundervisning er lagt i skema. Det bliver 
heldagsundervisning, afsluttende med andagt kl. 
14.00 der vil være åben for alle. 
Altergang vil blive obligatorisk for konfirmanderne. 
Den 30. oktober vil emnet være reformationen og 
der vil blive brug for menighedsrådets hjælp. 
 



Fremover vil der være frit valg på 
konfirmationsdag. Enten Kr. Himmelfartsdag, Store 
Bededag eller søndagen efter St. bededag. Datoer 
findes på hjemmesiden. 
 
Gudstjeneste i september på plejehjemmet, er 
ifølge aftale med plejehjemmet flyttet til den 10. 
september. Men hvad med organist/sanger?  
Theresia skriver til Kirsten og spørger om hun kan 
den 10. september.  
Hvis ikke Kirsten kan, kan Anne godt tage den. 

   

7 Spørgsmål til og fra graveren – udsat pgr.af ferie - 

   

8 Status på budgetlagte aktiviteter i 2019 Der er et lille underskud. Ingen ændringer til 
aktivitetsplanen. 

   

9 Kommende aktiviteter:  

   

 a  01.09.19 kl.13.00 Gospel i festteltet på 
sportspladsen 

Theresia har endnu ikke hørt noget og tager derfor 
kontakt til Lotte og Morten for at høre nærmere. 

 b 03.09.19 kl.8,30 Sogneudflugt se punkt 5 

 c 06.09.19 kl.15,30 Landemode i Haderslev Rita, Hanne, Lillian, Even og Theresia er tilmeldt. 
Der arrangeres samkørsel med afgang fra Felsted 
kl. 14.15. Rita kører. Lillian har bestilt mad. 

 d  15.09.19 kl.11,00 Høstgudstjeneste. 
Efterfølgende frokost på 
Damms Gård 

Lotte OK mad men ikke sikkert hun selv kan være 
der. 
Annelise, Rita og Morten kan hjælpe men vi 
mangler flere hænder. Even spørger Tove Grevsen, 
Jes og Betty. 
Der skal også bestilles øl og vand. Rita sørger herfor 

 e 27.10.19 kl.10,00 Dåbsgudstjeneste for de  
4-6 årige dåbsbørn 
efterfølgende frokost på 
Damms Gård 

Lotte OK med mad men ikke sikkert hun selv kan 
deltage. 
Anne og Theresia er gået i tænkeboks. 
Indbydelse er lavet af Theresia. Der skal tilføjes en 
tilmeldingsfrist den 10/10-19 på indbydelsen. Hun 
sørger for at trykke den og pakke i kuverter.  
Lillian og Even vurderer hvilke der skal sendes med 
posten og hvilke der kan omdeles i Felsted by. 

 f 29.10.19 kl.19,00 Katharina von Bora i 
Felsted kirke 
Theresia står for 
arrangementet. 

Efterfølgende kirkekaffe i kirken. 

 g  10.11.19 kl.19,00 Mindegudstj. for de døde Gudstjeneste by candlelight. 
Arrangeres af Theresia og personalet. Ingen 
kirkekaffe denne dag, da der er kirkekaffe 
søndagen efter. 

 h 29.11.19 kl.18.30 Julefrokost menighedsråd 
på Præstegården 

Mad fra Spar Felsted. 

 i  01.12.19 kl.????? Gudstjeneste/juletræsfest i 
Felstedhallen 

Udsættes til næste møde. 

 j 12.12.19 kl.19,00 Julekoncert m/Vis Vocal 
kor i kirken. Efterfølgende 
på Damms Gård kaffe og 
en historie fra præsten. 

Udsættes til næste møde. 



Fælles arrangement med 
ÆldreSagen og Aabenraa 
Bibliotekerne 

 k 21.8.19 kl.12,00 Deadline Ugeavisen Gospelgudstjeneste 
Små-synger-sammen dag i kirken den 10/9-19 kl. 9 
Høstgudstjeneste 
Plejehjemsgudstjeneste 
Katharina von Bora 
Dåbsgudstjeneste 
Næste menighedsrådsmøde 
Konfirmand opstart. 
Sognecafé 
Felsted Kirke rækker ud.  

   

10 Eventuelt Næste møde er den 11/9-19 kl. 17.00 
 
Theresia har ryddet op på loftet i præstegården. 
Her har hun fundet menighedsrådsprotokoller 
tilbage fra 1920’erne og andet gammelt materiale. 
Hun afleverer det hele på landsarkivet. 
 
Anne har startet nyt babyhold med 5 tilmeldte. 
Spirekor startes også op og vil foregå på skolen. 
Hun har lånt nogle sangbøger på biblioteket og 
spørger om hun må købe dem. Menighedsrådet 
godkender dette. 
Sommerskole for korsangere ønskes medtaget som 
budgetlagt aktivitet til næste år. Even sørger for 
dette. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


