
Beslutningsprotokol Menighedsrådsmøde 
Åbent møde 

 Mødested: Sognehuset  

 Mødetid: 23.okt.2019 kl. 17,00 Fraværende: Morten og Lars 

   

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt uden bemærkninger 

   

2 Underskrift af beslutningsprotokol fra 11.sept.2019 Blev underskrevet af de på mødet den 11/9-19 
tilstedeværende. 

   

3 Økonomi  

   

 a. Godkendelse af endeligt budget 2020  
    Bilag vedlagt 

Provstiet har godkendt vores indsendte budget. 
Dog skal vi indsende et projekt på renoveringen af 
præstegården. 
Endeligt budget godkendt 2.10.2019 kl. 09.39 

   

 b. Revisionsprotokollat til årsregnskab for 2018 
    Bilag vedlagt 

Revisionsprotokollatet er godkendt dog med de på 
mødet forelagte bemærkninger til pkt. 7, pkt. 8 
samt manglende funktionsadskillelse som 
vedlægges protokollatet. 

   

 c. 3. kvartals regnskabsrapport Rapporten udviser et overskud som forklares ved; 
1. Renovering af kirketårn er udsat til foråret. 
2. Udvendig vedligeholdelse af præstegården 

er foreløbig udsat, dog justeres og 
repareres nogle vinduer og tætningslister. 

   

4 Revideret udkast til vedtægt for Felsted Kirkegård 
Bilag vedlagt 

Vedtægterne blev godkendt med de nu 
indarbejdede rettelser. 

   

5 Spørgsmål til og fra præsten Theresia har valgt at lave brev til de pårørende i 
forbindelse med mindegudstjenesten. 
 
Der er flere fremvisninger af kirken. Bl.a. kommer 
Felsted Skole og benytter sig af kirken. 
 
Henriette Heide vil vikariere flere gange i fremtiden 
i stedet for Majbritt fra Varnæs, jf. aftale med 
provstiet. 
 
Theresia foreslår, at der på globussen i kirken 
hænges små træ kors med afdødes navne i kirken. 
Korsene gives med de pårørende hjem ved 
allehelgensgudstjenesten. 
Ligeledes kunne hjerter med dåbsbørns navne også 
hænges på globussen i kirken. Hjerterne gives med 
barnet hjem ved dåbsgudstjenesten. 
 
Der er pr. 1. januar ingen musikere til 
sogneeftermiddagene, da begge holder op. Der 
efterlyses en anden løsning. 



Der står i lovgivningen, at der skal være en 
indsamlingsbøsse til menighedspleje. 
Administrationen af denne er tung pga. bankernes 
regler omkring kontanthåndtering mv. 

   

6 Spørgsmål til og fra graveren Urneafdelingen er meget våd og svær både at 
færdes på og arbejde med. Torben forslår, at 
gravstederne kunne tilbydes flyttet til et andet sted 
på kirkegården og vi stopper med at tilbyde 
gravpladser dernede. 
Emnet giver anledning til at vi får kigget på 
kirkegårdsplanen.  
 
Torben har været på kirkemessen og blev inspireret 
af en løsning på ”plade i plæne”.  
 
Der kommer snart en opdatering til det nye 
kirkegårdskort.  
 
Der er kommet mail fra graveren i Varnæs med 
forespørgsel om graver-samarbejde/vikariering i en 
forestående sygdomsperiode i Varnæs. I 
nødstilfælde/akutte situationer kan vi tilbyde at 
hjælpe, men ikke ved længerevarende, planlagte 
sygdomsperioder. Svaret til Varnæs er, at de selv 
må sørge for en løsning på problemet. 
 
Asfaltvejen op til kirken er dårlig og trænger til 
vedligehold. Even finder ud af mulige løsninger. 

   

7 Status på budgetlagte aktiviteter i 2019 Der er luft i budgettet på aktivitetsområdet. 

   

8 Kommende aktiviteter:  

   

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

Betty/Jes/Even/Lillian/Lotte Mødes på Damms 
Gård kl. 8,00 til borddækning og klargøring. 
Even henter øl/vand 
Der er tilmeldt 26 voksne og 17 børn. 

 b 29.10.19 kl.19,00 Katharina von Bora i 
Felsted kirke 
 

Theresia står for arrangementet. 
Anne har lovet at hjælpe Theresia med kjolen. 
Efterfølgende kaffe/småkager i kirken. (Torben) 

 c 30.10.19 kl.8.30 Luthers dag Alle elever (Felsted og Kliplev konfirmander) møder 
i sognehuset kl. 8.30. 
Hjælpere: Rita/Tinne/Lilian/Even mødes kl. 8.00 
Der skal indkøbes brød, juice, kanelgifler og 
snapseglas. 
Menighedsrådet sørger for frokost til de voksne 
medhjælpere. 
Theresia sender dagsordenen på mail til hjælperne. 

 d 10.11.19 kl.19,00 Mindegudstj. for de døde Gudstjeneste by candlelight. Arrangeres af Theresia 
og personalet. 
Der er i dag udsendt indbydelser på mail og brev 
samt opslag på kirkesiden. 



Der er indkøbt 12 elektriske fakler til 
arrangementet. 

 e 29.11.19 kl.18.30 Julefrokost menighedsråd 
på Præstegården 

Mad fra spar. 

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

Anne kontakter Paw for at høre om arrangementet 
afholdes som tidligere år. 

 g 12.12.19 kl.19,00 Julekoncert m/Vis Vocal 
kor i kirken. Efterfølgende 
på Damms Gård kaffe og 
en historie fra præsten. 
Fælles arrangement med 
ÆldreSagen og Aabenraa 
Bibliotekerne 

Lilian tager kontakt til Ældresagen og aftaler 
nærmere omkring prisen på arrangementet. 

 h 01.01.20 kl.16,00 Nytårsgudstjeneste musik OK 

 i 23.10.19 kl.12,00 
20.11.19 kl.12,00 

Deadline Ugeavisen Husk nye datoer skal indhentes fra avisen. Theresia 
sørger herfor. 

   

9 Eventuelt Guldkonfirmation den 3. maj 2020. 
 
23/11-19 er der arrangement på Høje Kolstrup 
kirke. Biskoppens liturgivisitats hvor dåbsritualet 
skal diskuteres. 2-3 menighedsrådsmedlemmer, 
præster og organister forventes at deltage. 
Tilmeldingsfrist 8/11-19 med samlet tilmelding fra 
hvert menighedsråd. Felsted menighedsråd 
beslutter, at det må være frivilligt at deltage på 
mødet. Hvis man ønsker at deltage, gives besked til 
Lilian. 
 
Anne spørger om hun må købe en bog til brug for 
babysalmesang. Menighedsrådet godkender dette. 
Aktiviteten er lige afsluttet nu. Forløbet har været 
godt og med glade deltagere. 
 
Spirekor har lige afsluttet et rigtig godt forløb. 
 
Næste år kommer der ny højskolesangbog – 
påtænker vi at forny bøgerne til næste år? 
Der er ønske om en melodibog ved samme 
anledning. 

   

 Næste møde: 12.11.2019 kl. 17.00  

 


