
Beslutningsprotokol Menighedsrådsmøde 
Åbent møde 

 Mødested: Sognehuset  

 Mødetid: 8. maj 2019 kl.17,00 Afbud fra Rita, Hanne og Lars. 

   

1 Godkendelse af dagsorden Blev godkendt af de tilstedeværende. 

   

2 Underskrift af beslutningsprotokol fra mødet 10.4.19 Blev underskrevet af de tilstedeværende. 

   

3 Økonomi 
I. kvartalsrapport vedlagt 

Der er udsendt en revideret kvartalsrapport for 1. 
kvartal 2019. Kvartalet ender ud med et lille 
overskud og følger dermed budgettet. 
Der var ikke kommentarer eller spørgsmål til 
rapporten. 

   

4. Spørgsmål til og fra præsten Konfirmandturen til Hamborg gik rigtig godt. Gode 
oplevelser, søde konfirmander, fint vejr og tilfredse 
voksne. 
 
Der er fra præsten i Varnæs blevet stillet spørgsmål 
til lukkedage i Felsted Kirke, da man i Varnæs Kirke 
ønsker at have lukkedage. Menighedsrådet er enige 
om, at der ikke skal være lukkedage i Felsted Kirke. 
 
Vores hjemmeside har fået en ny udbyder. Den 
trænger til en opdatering. Kirkelig Mediecenter 
tilbyder hjælp til at opsætte og ajourføre 
hjemmesider hos kirker. Theresia har aftalt et 
uforpligtende møde med dem og vil høre til deres 
gode ideer/muligheder. Inden der tages stilling til 
noget, skal prisen på mulighederne undersøges. 
 
Kunne det være en idé at invitere de lokale 
foreninger i og omkring Felsted med til 
menighedsmødet, for at snakke omkring 
samarbejde kirken og foreningerne imellem. Ideen 
er god, men skal være et selvstændigt arrangement 
ved siden af menighedsmødet. 
Det foreslås i stedet at invitere til en slags 
samarbejdsmøde med de øvrige foreninger i og 
omkring Felsted. Overskriften på mødet skal være: 
hvad kan kirken bidrage med for at styrke 
samarbejdet foreningerne imellem.  
Eksempel:  

1. En gudstjeneste inden Ren Søndag som 
arrangeres af borgerforeningen. 
Gudstjeneste med tema omkring jorden, 
efterfølgende udleveres affaldssække og 
handsker og så samler vi affald i fællesskab 
efter gudstjenesten. 

2. Fællesspisningen i Damsgaard kunne 
kombineres med en gudstjeneste ala  
spaghettigudstjeneste. 



Minikonfirmanderne er nu færdige og sluttede af 
med en lille ceremoni i forbindelse med 
gudstjenesten palmesøndag. Fremover skal vi gøre 
forældrene mere opmærksomme på, at der vil 
være en lille ceremoni og at det er vigtigt at sætte 
kryds i kalenderen til denne gudstjenesten. 
 
Påsken og alle arrangementerne gik rigtig godt. Der 
var rigtig mange kirkegængerne alle dagene. 
Konceptet/arrangementerne kan med fordel 
gentages næste år. 
 
Theresia opfordrer til at så mange som muligt 
sørger for at gå i kirke søndag den 7/7-19 kl. 9.30. 
Maibritt fra Varnæs er afløser den dag og vi vil 
gerne sende signal om, at der er behov for afløser 
når Theresia holder fri. 
 
Theresia har lavet et forslag til aktiviteter i Felsted 
Kirke 2019/2020. Listen blev udleveret på mødet. 
Her mangler dog dåbsgudstjeneste som afholdes i 
efteråret den 27/10-19 kl. 10.00. 

   

5 Spørgsmål til og fra graveren Træfældningen har været til behandling i 
provstiudvalget og sendt videre til 
kirkegårdskonsulenten, da der er tale om et 
omfattende træfældnings- og forandringsprojekt 
på kirkegården. 
Konsulentens udtalelse afventes nu.  
 
Dennis Grevsen har tilbudt at lave en ny 
præstetavle. Even tager kontakt til ham for at høre 
nærmere. 
 
Flagstangen på gårdspladsen. Det kan blive et 
problem for afløsere at løfte det tunge flag for at 
hejse flaget. Der kunne ønskes et rundsving på 
flagstangen, så det bliver nemmere at hejse flaget. 
Even undersøger nærmere. 
 
Der har været en del forsøg på indbrud i laden ved 
kirken. Der er på den baggrund sat alarm op i 
laden, hvor kirkens maskiner opbevares. 
 
Torben har nogle udestående med personer som 
ikke får betalt for vedligeholdelse af gravsteder. 
Han har skrevet påmindelser og forsøgt at ringe til 
dem. Men uden held. Torben printer en oversigt og 
afleverer denne til Even. 
 
Torben ønsker ferie i ugerne 30, 31 og 32. Inge 
ønsker 33, 34 og 35. Kim har endnu ikke besluttet 
sig for ferie. 
 



Plader i plænen – pladsen bliver snart fyldt op. Det 
skal overvejes, hvor der kan udvides henad. Plan 
over kirkegården skal revideres. Der skal arbejdes 
hen imod, at vi en dag i efteråret laver en 
gennemgang af kirkegården og får drøftet 
muligheder og ideer.  
Det vil være en god idé, at de forskellige 
muligheder for gravsteder og priserne er let 
tilgængelige på hjemmesiden.  

   

6 Status på budgetlagte aktiviteter i 2019 Punktet udsættes til næste møde. 

   

7 Vedtægt for kontaktperson Punktet udsættes til næste møde, da Hanne er 
fraværende. 

   

8 Sogneudflugt Theresia har ikke arbejdet meget med 
arrangementet, da hun har været ophængt af 
konfirmationen. Datoen er fastlagt til 3/9-19 og det 
endelige program planlægges senere. 

   

9 Kommende aktiviteter  

   

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

Konfirmation. 
Telegrammer Lillian/Even 
Tom/Jes P-vagt 
Mødetid kl. 8,00 

OK. 

 b 21.05.19 kl. 9-12 Provstesyn 
Menighedsrådet er vært 
ved en frokost 

OK. 

 c  10.06.19 kl.14.30 2. pinsedag/Krusmølle Kaffe med brødtærte kr.50,00 
Det praktiske med opsætning mv. tager Krusmølle 
sig af. 
Det planlagte band har meldt afbud pga. alvorlig 
sygdom blandt musikerne. 
Morten er i tænkeboks omkring alternativer. 
Temaet Kim Larsen bibeholdes. 

 d 16.06.19 efter 
gudstjeneste 

Menighedsmøde Lilian har lavet en foreløbig dagsorden til mødet: 
Velkomst v/Lilian 
Beretning fra Theresia om hvad der er sket siden 
hendes ansættelse og hvad der vil ske det 
kommende år,  
Even fortæller lidt om økonomi,  
Ordet er frit (mulighed for spørgsmål, ris og ros) 

 e 18 og 19.06.19 
kl.?? 

Jesus på slottet Provsten har nogle telte, som kan bruges til 
arrangementet. Forplejning indkøbes hos 
købmanden i Felsted. Torben og Kim hjælper med 
at få varerne ind til Aabenraa. 
Der mangler en musiker til noget guitarspil ved 
indgangen. Anne spørger sin mand om han vil 
hjælpe med opgaven.  

 f  01.09.19 kl. 13.00 Gospel i festteltet Gudstjeneste i forbindelse med Felstedugen. 

 g 03.09.19 kl.?????? Sogneudflugt Se punkt 8. 



 h  15.09.19 Høstgudstjeneste Med efterfølgende høstfrokost på Damms Gård. 
Koret medvirker. 

 i  27.10.19 Dåbsgudstjeneste  

 j 29.10.19 Katharina von Bora Theresia står for arrangementet. 

 k  10.11.19 Totensonntag Mindedag for de døde med aftengudstjeneste. 

 l  29.11.19 kl.18.30 Julefrokost menighedsråd OK. 

 m  01.12.19 Gudstjeneste i hallen I forbindelse med juletræsfesten. 

 n  12.12.19 kl.19.00 Julekoncert med Vis 
Vocal kor i kirken 

På Damms Gård er der efterfølgende kaffe og en 
historie fra præsten 
Fælles arrangement med biblioteket og ældresagen 

 o 15.12.19 Luciagudstjeneste Børnegudstjeneste 

 p  22.12.19 De ni læsninger Aftengudstjeneste med kirkekaffe 

     

  Deadline ugeavis 22.05.19 kl. 12,00 Dagsorden for menighedsmøde 
Forpagtning 
Gudstjenestelisten for juni og juli 
Pinsegudstjeneste 
Deltagelse i kor-arbejde 
Sogneudflugt 
 
Kirkesiden for juli afbestilles. 

   

10 Eventuelt Torben ønsker en liste med datoer for kirkekaffe. 
Theresia sender denne til Torben. 
 
Der skal laves et møde sidst i maj for at lave budget 
2020. Det vedtages at lave et møde den 28/5-19 kl. 
17.00. Hver især opfordres til at gå i tænkeboks og 
finde ud af hvad der skal bruges penge på i 2020. 
 
Der mangler salmebøger i kirken. Flere er gået i 
stykker og ved store begravelser og andre 
arrangementer er der ganske enkelt ikke nok 
salmebøger i kirken. Vi sætter udgiften hertil på 
budgettet.  
 

 Næste møde 4/6-19 kl. 17.00 Sæt kryds i kalenderen!! 
Samtlige menighedsrådsmedlemmer bedes deltage 
på dette møde, da vi ellers ikke kan få budgettet 
godkendt. 

 


