
Referat Menighedsrådsmøde 
Åbent møde 

 Mødested: Sognehuset  

 Mødetid: tirsdag den 5. februar 2019 kl. 17,00  

   

 Besigtigelse af evt. bænkflytning i kirken Mødet startede i kirken med besigtigelse af 
bænkene og en snak omkring forlængelse af 
navnetavlen i kirken. 
Det blev besluttet, at udskyde flytningen af 
bænkene indtil videre. 

   

1 Godkendelse af dagsorden OK – ingen bemærkninger. 

   

2 Underskrift af beslutningsprotokol åben/lukket 
møde den 3. januar 2019 

Begge protokoller blev underskrevet af de 
tilstedeværende. 

   

3 Økonomi Even orienterede os om, at der mangler nogle 
posteringer, hvilket betyder, at resultatet bliver lidt 
dårligere end først antaget. Det skyldes 
reparationer ved orgelet og præsteskifte 
(manglende lejere i præstegården og 
istandsættelse heraf) 
Ingen yderligere bemærkninger. 

   

4 Spørgsmål til og fra præsten Gudstjenester juleaften 
Der var opstået tvivl omkring tidspunkter på de to 
gudstjenester. Det blev præciseret, at 
gudstjenesterne juleaften er kl. 14.00 og 15.30 i 
2019. 
 
Minikonfirmander er nu startet op. Betty og Anne 
hentede 6 børn i skolen. Det var en hyggelig 
eftermiddag. Temaet er Noahs Ark. 
 
Fastelavnsgudstjeneste den 3. marts 2019 
Theresia spørger om muligheden for at slå katten 
af tønden i kirken eller evt. i haven ved 
præstegården.  
Der var enighed om at prøve med tøndeslagning på 
en tønde hængt op i det store pæretræ på 
gårdspladsen bag sognehuset. 
 
Konfirmationer 
Præsten har den 5/2-19 holdt møde med 
skoleleder Malte Siemer. De tidligere morgentimer 
til konfirmanderne er nu permanent slettet (af 
politiske årsager) men til gengæld har skolen 
tilbudt, at frigive eleverne 1 hel onsdag om 
måneden til konfirmationsforberedelse. 
 
Kan Jes være parkeringsvagt? Det vil Jes gerne og 
det besluttes dermed, at Jes varetager denne 
opgave den 19/5-19. Særligt store køretøjer skal 



parkere på anviste steder, mens de små 
sportsvogne mv. kan holde først for. Vi skal sikre, at 
også gæsterne kan komme herfra uden problemer. 
 
Hjemmebesøg hos konfirmanderne startes op i 
denne uge. 
 
Hvem tager imod telegrammer/gaver i sognehuset?  
Lillian og Even tager opgaven og vil være i 
sognehuset fra kl. 8.00 om morgenen på 
konfirmationsdagen. 
Der var ønske om større poser til telegrammer mv., 
hvilket Torben undersøger.  
 
Skærmene i kirken bruges til konfirmationerne. 
Annelise varetager pasningen af skærmene under 
gudstjenesten. 
 
Theresia har lavet aftale med en fotograf. Han vil 
tage billeder under og efter konfirmationen. Et 
stort gruppefoto af hele klassen kan vanskeligt lade 
sig gøre, da det er to hold konfirmander på samme 
dag.  
Det første hold skal opfordres til at komme før 
konfirmationen, hvis de ønsker at tage billeder i 
kirken. Hold nr. 2 kan så tage billeder efter 
konfirmationen.  
 
Køb af salmebøger er frivilligt. Theresia skriver 
gerne konfirmandord i bøgerne, hvis det ønskes. 
 
Sognecafé 
Kører rigtig fint. Der har været ønske om 
højtlæsning, hvilket Theresia vil gøre fremadrettet. 
 
Hjemmesiden 
Theresia arbejder på at ajourføre denne og ligge 
arrangementer ind. Der søges informationer på 
Hurup Kirke’s hjemmeside. 
 
2. pinsedag friluftsgudstjeneste 
Theresia har skrevet til Krusmølle og afventer svar. 
 
Dåbsgaver 
Rita efterspørger liste over dåbsbørn i hele 2018 
samt liste over gudstjenester på plejehjem. 
Theresia sørger for at sende disse til Rita. 
 
Heldagsarrangement med konfirmanderne 
Den 27. februar 2019 er Damms Gård booket til et 
heldags arrangement sammen med en kunstner. 
Der er planlagt kreative aktiviteter. Rita melder sig 
til at hjælpe. Evt. også Mette, hvis hendes 
arbejdsplan tillader det. 



   

5 Spørgsmål til og fra graveren Kirkegården 
Ca. 40 gravsteder skal generhverves. Mange af dem 
har ønsket generhvervelse, så der er ikke mange 
gravsteder der skal slettes. 
 
Træfældning på kirkegården 
Torben og Lars har haft en fagmand med rundt til 
besigtigelse på kirkegården. Resultatet heraf blev 
et tilbud på topkapning af en del træer og de to 
første træer på kirkegården skal helt fældes. Flere 
birketræer på kirkegården er blevet for gamle og 
bør fjernes. 
Der er dog tale om en meget høj pris, hvorfor Lars 
undersøger muligheder hos andre fagmænd. 

   

6 Videre drøftelse af budgetlagte aktiviteter i 2019 og 
indsamling/kollekter 
Husk!!!!! Alle har forberedt sig og gjort sig nogle 
tanker både med hensyn til økonomi(budget) og 
aktiviteter 

Fastelavnsgudstjeneste 
Torben sørger for en tønde, Lillian sørger for 
indhold til tønden. 100 stk. fastelavnsboller 
bestilles af Rita. 
 
Konfirmand tur 
Theresia ønsker sig en heldagstur med 
konfirmanderne og er gået i tænkeboks mht. 
muligheder og aktiviteter. 
 
Øvrigt 
Morten ajourførte under mødet vores regneark 
med budgetlagte udgifter 2019. 

   

7 Sogneudflugt (kom med forslag) Theresia foreslår: 
1. En tur til Middelfart for at se museet Clay 

og efterfølgende spisning et sted i området 
der. Evt. et kirkebesøg i nærheden 

2. Museet for religiøs kunst i Lemvig 
 
Hanne foreslår:  

1. Skt. Clemens Kirke på Rømø og evt. 
søfartsmuseet 

 
Rita foreslår: 

1. Tirpitz ved Blåvand, Varde 
 
Dato for turen vedtages til den 3/9-19. 
Even undersøger bus bestilling. 

   

8 Kommende aktiviteter:  

 b 01.03.19 kl. 18,30 Dato for frivilliges frokost Mad fra Lotte. Morten udsender indbydelse og 
tilbagemelding senest midt februar om antal 
deltagere 
Der er samme dag Felsted Kirke rækker ud, hvorfor 
der er brug for hjælp til forberedelserne. 



Borddækning og indkøb af drikkevarer står Rita og 
Lillian for. 
 

 c 18.04.19 kl. 19,00  Skærtorsdags måltid Lotte kan ikke lave mad denne dag men vil gerne 
hjælpe med inspiration og sparring. Evt. at hun gør 
noget klar, som så skal anrettes på dagen, hvilket vi 
tager imod med stort TAK. 
 

 d 19.05.19 kl. 9,00 
og kl. 11,00 

Konfirmation Se punktet konfirmationer under punkt 4 
”spørgsmål til og fra præsten” 
 

  21.05.19 kl. 9-12 Provstesyn Felsted Kirke er vært ved en let frokost. 
 

 e 29.11.19 kl. 18.30 Julefrokost menighedsråd Lillian har sendt invitation ud. Husk at tilmelde jer. 
 

 f  Deadline ugeavis Theresia har endnu ikke modtaget deadlines fra 
avisen. Hun har rykket 2 gange – dog uden held. 
 

 g 12.12.19 kl. 19.00 Julekoncert Koncert med Vis vokal kor fra Tønder er i kirken og 
kaffe i Damms Gård efterfølgende. Arrangeres i 
samarbejde med bibliotekerne og Ældresagen. 

     

9 Eventuelt En kirkegænger har henvendt sig til provsten og 
oplyst, at der er sat skærme op i Felsted Kirke. Det 
betyder, at vi skal have søgt om opsætningen af 
skærmene og taget nogle billeder til ansøgningen.  
Even og Lillian går videre med sagen. 
 
Menighedsrådsmødet i marts falder sammen med 
generalforsamlingen i borgerforeningen. Derfor 
flyttes mødet i marts til den 7. Marts kl. 17.00. 
 
Mette spørger ind til hvorfor hun ikke har 
modtaget mail eller anden information. Hendes 
mail noteres hermed.  
 
Rita gør opmærksom på, at arbejdsfordelingen i 
menighedsrådet fordeles bedre, både til vores 
arrangementer og til vores møder. Hun opfordrede 
til at vi evt. kunne skiftes til at sørge for 
forplejningen til vores menighedsrådsmøder og 
henstiller til, at man melder afbud til spisningen 
efter møderne, hvis man ikke kan deltage. 
Morten tilføjede, at alle helt sikkert bidrager der 
hvor de har kompetencer. 

   

 Næste møde 7. Marts 2019 kl. 17.00 

   

   

 


