
Beslutningsprotokol Menighedsrådsmøde 
Åbent møde 

 Mødested: Sognehuset  

 Mødetid: onsdag den 19. februar 2020 kl.17,00 Fraværende: Lars Johanning 

   

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt uden bemærkninger. 

   

2 Underskrift af beslutningsprotokol åbent/lukket 
møde fra den 22. januar 2020 

Underskrevet. 

   

3 Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2019 
Bilag vedhæftet 

Regnskab 2019, Afleveret d. 19-02-2020 12:41 blev 
godkendt efter grundig fremlæggelse og 
gennemgang. 

   

4 Ansøgning om ændring/vedligeholdelse af 
træbeplantningen på og omkring Felsted kirkegård 

Ansøgningen er godkendt af provstiet. 
Even arbejder videre med endelig pris og 
igangsætning af projektet. 

   

5 Skrivelse fra seniorrådet i Aabenraa kommune ang. 
tilgængelighed ved Felsted kirke 
Bilag vedhæftet 

Seniorrådet har sendt en klage omkring forholdene 
på indgangsstien til kirken. 
Den tidligere drøftede asfaltbelægning sættes 
hermed på standby, da vi ønsker en samlet løsning 
på hele projektet – både asfaltbelægning, indgang 
til kirken, belysning mm. 
Even tager kontakt til Anne Skårup og beder om et 
forslag til løsning heraf. 

   

6 Klimamåling i kirkerne i Aabenraa provsti Klimatekniker kommer på besøg i kirken for at 
undersøge forholdene. Torben får besked om 
hvornår dette besøg påtænkes. 

   

7 Menighedsrådsvalg 2020. Herunder beslutning fra 
Aabenraa Provsti om fælles annoncering af 
orienteringsmødet den 12. maj 2020 

Der er indkaldt til møde på Folkehjem den 12/3-20 
omkring nye regler for valgafholdelse. Valgrådet 
deltager i dette møde. 
 
Provstiet laver en samlet annoncering om 
orienteringsmøderne i kirkerne.  
Lillian foreslår, at der i Felsted afholdes 
orienteringsmøde den 12/5-20 kl. 19.30 i 
umiddelbar forlængelse af ordinært 
menighedsrådsmøde som starter kl. 17.00. 
 
Lilian har sendt en ansøgning via provsten om en 2 
årig funktionsperiode. Der er ikke kommet svar 
herfra. 

   

8 Sogneudflugten – hvorhen? 
Gør jer nogle tanker 

En tur til Rømø med besøg i den særlige 
søfartskirke, Sct. Clemens Kirke.  
Tur til Hamborg i stil med den der arrangeres for 
konfirmanderne. Med besøg i den danske kirke 
dernede. 
Tur til Dannevirke 



Kunstmuseum i Vejen 
Udflugt til Lüneburg. 
Museet Clay på Fyn evt. med besøg i Odense 
Domkirke. 
Johannes Larsen museet i Kerteminde 
Faaborg kunstmuseum. 
De japanske Haver på Fyn 
Danmarks Fuglezoo på Fyn 
Hørvævsmuseum på Fyn 
Lilleskov Teglværk på Fyn 
Besøg i Kerteminde Kirke (barok kirke) 
 
Datoen for udflugten fastsættes foreløbigt til den 
3/9-2020. Det undersøges om andre foreninger 
eller lignende har arrangementer den dag. 

   

9 Lydanlæg i kirken Morten har flyttet frekvenserne på mikrofonerne i 
kirken. Vi håber så, at dette afhjælper problemer 
med dårlig lyd. 
Der er mulighed for at flytte frekvenserne igen, hvis 
behovet skulle opstå. 

   

10 Spørgsmål til og fra præsten Forespørgsel fra Ældresagen og biblioteket på et 
foredrag med Rachel fra Årgang 0 i februar 2021. 
Theresia undersøger dette. 
 
Konfirmander fylder hverdagen for tiden. 
Positive tilbagemeldinger på hjemmebesøg hos 
konfirmanderne. Der bliver 3 konfirmationer i år, 
da 3 datoer er valgt. 
Theresia har bedt Felsted Skole om et møde 
omkring konfirmandundervisningen til næste år. 
 
Det har hjulpet meget med nye glas i vinduerne på 
præstegården. 
 
Gave til de voksne, der er blevet døbt i 2019 blev 
drøftet. De små får æske med legetøj men det blev 
vedtaget, at voksne der døbes ikke får en gave. 

   

11 Spørgsmål til og fra graveren Den nuværende urnegravplads er MEGET våd. 
Torben foreslår, at der etableres urnegravpladser 
andet steds på kirkegården og at det tilbydes at 
flytte urnerne der er begravet dernede til dette nye 
sted. Der er omkring 60 gravsteder dernede. 
Torben anmoder om at det nuværende 
urneområde nedlægges og fremtidige 
urnenedlæggelser foretages et andet sted på 
kirkegården. 
Menighedsrådet vedtager på mødet, at der nu er 
lukket for fremtidige nedsættelser på den våde 
plads og i stedet laves der nye urnegravsteder på 
det af Torben foreslåede sted på kirkegården. 



Hvis der af pårørende ønskes flytning af urne fra 
den gamle plads til det nye sted, skal dette ønske 
imødekommes. 
 
Der er behov for en ekstra stikkontakt i kirken, 
således at der bliver mulighed for at slukke for lyset 
men ikke for musikken. Torben arbejder videre 
hermed. 
 
Der er glas skader i et vindue i kirken. Even 
arbejder videre hermed. 
 
Opdatering af Brand Soft data. Torben sender mail 
videre til Lilian, som så går videre hermed. 
 
Slettede sten står op af diget lige nu. Den tidligere 
aftale med afhentning af disse, er udløbet og 
Torben ønsker nu en anden løsning herpå.  
Even undersøger nærmere. 

   

12 Kirkegårdstakster 2020 
Bilag vedhæftet 

Torben har gennemgået bilaget og hæfter sig ved 
side 2 omkring gebyr for fornyelse af gravpladser 
for ikke-medlemmer på 500 kr. Der er et specielt 
gravsted med 12 gravpladser på. Kan vi tillade os at 
opkræve gebyr for fornyelse af denne plads med 
risiko for at gravpladsen ikke ønskes mere. Det 
besluttes, at Torben sender takstbladet med 
oplysning om gebyret til ejeren. 
 
Priser på brug af kirke og kapel for ikke-
medlemmer synes ikke at være nok. Der er ønske 
om at disse priser forhøjes. Bente sender nye priser 
til Lilian og punktet tages med på næste møde. 

   

13 Kommende aktiviteter  

   

 a  2 forslag til foredrag fra 
Annelise 
Bilag vedhæftet 

Forslagene er sendt til Annelise som reklame og der 
foretages ikke yderligere vedr. disse 2 emner. 

 b  Forslag til fælles foredrag 
fra Hanne(biblioteket) 
Bilag vedhæftet 

Forslag om foredrag med navnet ”Sukker-Smart”.  
Det besluttes, at forslaget ikke er noget for Felsted 
Kirke. Lilian meddeler dette til Hanne på 
biblioteket. 

 c 19.02.20 kl.08,30 Konfirmander – Damms 
Gård – ikon maling 

Tak for hjælpen til de frivillige. Arrangement forløb 
med succes. 

 d 23.02.20 kl.14,00 Fastelavnsgudstjeneste – 
koret synger 

Fastelavnsboller bestilt og slik er indkøbt. 
Fastelavnstønde er ankommet. 
Hjælpere mødes kl. 13.00 for at lave kaffe mv. 

 e 22.03.20 kl.11,00 Konfirmandgudstjeneste 
Konfirmanderne kommer i 
kirke kl.9,00.  

Konfirmanderne får en croissant og en juice - Rita 
bestiller og kommer med det. 
Anne underviser. 

 f 24.03.20 kl.19,00 Sangaften i Felsted kirke Personalet opfordrer til, at flest mulige fra 
menighedsrådet kommer og hjælper med at synge. 



Thomas Kingos salmer og 
hans livshistorie 

Der er ønske om en kaffepause undervejs efter 
samme princip som kirkekaffen. 

 g 03.05.20 kl.11,00 Guldkonfirmation Menighedsrådet står for morgenmad. 
Guldkonfirmander inviteret til kl.09,30, da Theresia 
er nødsaget til også at tage gudstjenesten i Varnæs 
Kirke samme dag. 

 h 14. Juni 2020 Fælles genforeningsarran-
gement med borgerfore-
ningen og historisk 
forening. 

Anne er blevet spurgt om koret kan deltage i dette 
arrangement. 
Der er accept fra menighedsrådet hertil. 
Anne undersøger nærmere. 

 i 04.12.2020 Julefrokost i præstegården Det besluttes at fastsætte dato og tidspunkt til 4. 
December 2020 kl. 18.30 

 j 17.03.2020 Deadline ugeavisen Emner til marts er sendt til avisen. 
Hvis der er ønsker om at få emner med, beder 
Theresia om at få oplysninger herom i god tid. 

  10.12.2020 Julekoncert Esther Brohus band er bestilt. 
Arrangementet arrangeres i samarbejde med 
Ældresagen og Bibliotekerne. 

   

14 Udsendelse om korsang i Aabenraa Lokal TV Anne er blevet kontaktet og spurgt om koret har 
lyst at deltage i udsendelsen. 
Menighedsrådet er indforstået hermed. 
Anne arbejder videre hermed. 

   

15 Eventuelt Morten bestiller et apple-stik. 

   

16 Næste møde 17. marts kl. 17,00 i sognehuset 
Provsten Kirsten Sønderby og næstformand for 
provstiet Jes Iversen deltager i mødet 

 

   

   

   

   

   

 


