
Beslutningsprotokol Menighedsrådsmøde 
Åbent møde 

 Mødested: Sognehuset afbud Lars, Tove og Rita 

 Mødetid: 5. sept. 2018   kl.17,00  

   

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 

   

2 Underskrift af beslutningsprotokol fra 8.aug.2018 underskrevet 

   

3 Økonomi 
Vedlagt ØK rapport pr.30.08.18 

Rapport gennemgået af Even 
Taget til efterretning 

   

4 Lån af kirke og eventuel betaling herfor Lån af kirke kr.3.000 incl. personale 
Ved kirkelige handlinger uden for kirken excl. 
organist og kirkesanger ingen betaling 

   

5 Dåbsgudstjenesten 28.10.2018 – 
indbydelse/tilmelding 

Theresia udfærdiger indbydelse 

   

6 2.pinsedags gudstjeneste ?????? Theresia undersøger og punktet medtages til næste 
møde 

   

7 Konfirmand dage – bestilling af kunstner 
Konfirmandtur 

Kunstner Anni Margrethe Glistrup (pr.time kr.200) 
28/3.19 Ribe Domkirke og Hjerting kirke og 
indsamling af drivtømmer og sten ved Vesterhavet. 
Madpakke medbringes.  
Kostpris næste møde 

   

8 Vikartjeneste Varnæs/Felsted kl.9,30 og kl.11,00 
kl.9,30 i kirken hvor man er vikar 

godkendt og vedtaget 

   

9 Spørgsmål til og fra præsten 
Esbjerg alteret – hvordan vil vi bruge det 
Krybbespil – hjælp til dagene og dragter 
Luthers nøgle – frivillige 
Konfirmation 2021 2 hold - hjemmeside 

Ønske om mere belysning på gårdsplads ved 
præstegården. Even undersøger. 
Esbjerg alteret udstilles på skolen 5/10-12/10 
Der indkøbes el lys og krone til lucia gudstjeneste 
Luthers nøgle 26/9 kl. 11,30 fra sognehus 
Konfirmation 2020: St.Bededag og søndagen efter 
Konfirmation 2021: St.Bededag og søndagen efter 
eller Kristi Himmelfartsdag 

   

10 Spørgsmål til og fra graveren Der er visnet en del planter og hækplanter på 
kirkegården efter den tørre sommer. Disse 
efterplantes 

   

11 Valg 2018 Orienteringsmøde/opstillingsmøde den 
12.sept. kl.19,00 i sognehuset 

Lillian byder velkommen. Morten orienterer om 
året der gik og nye tiltag. Even orienterer om 
økonomi. Valgudvalg tager sig af opstillingsmødet 

   

12 Kommende aktiviteter  

   

 a 07.09.18 kl.15,30 Landemode  

     



b 12.09.18 kl.19,00  Orienteringsmøde/opstil-
lingsmøde i sognehuset 
Kaffe/kage/borddækning 

Lillian dækker bord og Rita smører boller 

 c 13.09.18 kl.09,30 ”Små synger sammen” 
sangens dag 2018 i kirken 

 

 d 18.09.18 kl.08,30 Sogneudflugten 2018 
Vand, kaffe og kager i bus 

Lillian udfærdiger dagsprogram 

 e 02.10.18 kl.18,00 Kursus i lønforhandling på 
Folkehjem-tilmelding 18.09 

Lillian og Even deltager 

 
 

f 11.10.18 kl.19,00 Foredrag Michael 
Nørrelund fra P4 på 
Damms Gård – fælles med 
Ældre Sagn og Aabenraa 
Bibliotekerne. Entre 100 kr 
incl. kaffe/kager 

 

 g 23.10.18 kl.19,30 Foredrag Erik Gundersen 
”Mit liv med speedway på 
godt og ondt”. I Holbøl 
kirke og på Landbohjem 
Arrangør: Sognene i Team 
Øst. 75 kr. incl. kaffe/kager 

 

 h 28.10.18.kl.10,00 Dåbsgudstjeneste. 
Efterfølgende mad på 
Damms Gård (tilmelding) 

Theresia udfærdiger indbydelse 
Lotte mad????????? 

 i 01.11.18 kl.19,00 Sangaften i Felsted kirke. 
Kaffe ? 

Torben laver kaffe 

 j 03.11.18 Korstævne i Vojens  

 k 04.11.18 kl.19,00 Allehelgen med lystænding 
evt.lys på kirkegården 
kirkekaffe???? 

Kaffe og småkager i kirken (Torben) 
Der indkøbes 30 glasstager 

 l 09.11.18 kl.19,00 Julefrokost i sognehuset Mad Lotte OK 

 m 11.11.18 kl.11,00 1. verdenskrig 
Mindegudstjeneste. 
Herefter frokost evt. 
foredrag om 1.verdenskrig 
Damms Gård?????? 

Foredragsholder Ditte Freisleben (kr. 4.500) 
Pølsebord (Lotte?????) 

 n 02.12.18 
kl.13,30??????? 

Jul i Felstedhallen  

 o 12.12.18 kl.19,00 Julekoncert i kirken med 
Sct.Jørgen kirke´s pigekor. 
Efterfølgende julehygge på 
Damms Gård. Måske 
fortæller præsten en 
historie. Arrangementet er 
fælles med ÆldreSagen og 
Aabenraa bibliotekerne. 
Entré 50 kr betales i kirken 

Theresia fortæller eller læser historie eller andet 

 p 16.12.18 kl.???? Luciagudstjeneste 
Kirkekaffe med lusekatte?? 

kl. 10,00 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



q 19.12.18 kl.09,00 Juleafslutning for 
børnehave, dagplejere, 
hjemmegående, 
bedsteforældre m.m. er 
velkomne 
Generalprøve på 
krybbespil? 

Theresia undersøger 

 r 20.12.18 kl.8,30 
og 10,30 

Juleafslutning skole 
evt.med krybbespil 

OK fra skolen 

 s 23.12.18 kl.??? ”De ni læsninger” kl. 10,00 

  
 
 
t 

01.01.19 kl.16,00 Nytåret fejres i kirken med 
bobler/portvin og 
kransekage 
Musik:Trioen Corte di Gioa 

Trioen Corte di Gioa (kr. 5.000) 

 u 06.01.19 kl.????? Hellig tre konger 
gudstjeneste. ”Dejlig er 
den himmelblå” med 3 
forskellige melodier??? 

 

 v 03.02.19 
kl.19,00??? 

Kyndelmissegudstjeneste 
evt. pandekagespisning??? 

 

 x 03.03.19 
kl.14,00??? 

Fastelavnsgudstjeneste 
Slå katten af tønden i 
præstegårdshaven????? 

 

 y 07.04.19 kl.10,00 Marie bebudelsesdag 
Spirekor afslutning???? 

 

 z 14.04.19 kl.14,00 
Palmesøndag 

Minikonfirmand 
afslutning???? 

 

 æ 18.04.19 kl.???? Skærtorsdag – 
aftensgudstjeneste med 
spisning 

 

 ø 19.04.19 kl.???? Dansk-Tysk gudstjeneste 
med læsninger 

 

 å 19.05.19 kl.???? Konfirmation  

 A 10.06.19 kl.????? 2 pinsedag  

 B 23.06.19 kl.????? Sanggudstjeneste 
Syng sommeren ind 

 

 C 19.09.18 Deadline Ugeavisen  

   

13 Punkter til næste møde Menighedspleje 

   

14 Eventuelt Store korpiger med Anne i sommerhus  16 og 17. 
november er OK 

 


