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HEJNSVIG SOGNS MENIGHEDSRÅD 
Referat fra menighedsrådsmøde nr. 7 
tirsdag den 11.05.2021 kl. 19.30 i Sognehuset 

 
Til stede: Thomas Olesen, Dorthe Habekost, Jesper Skovlykke Bygvraa, Dina Møberg,  
Susanne Damkær, Susanne Lenger, Jørgen Johansen, Lis Møberg 
 
 

Dagsorden: 

 Punkter til dagsorden Referat 

1.  Godkendelse af 

dagsorden 

Godkendt 
Ekstra punkt under kirkeværge, punkt b. 

2.  Indledning ved præsten 

 

Jørgen indledte, og der blev bedt en bøn.  
Og der blev sunget en salme.  

3.  Nyt fra formanden 

a) Evaluering af søndag 

den 25.04.2021 

b) Samarbejdsaftale 

Hejnsvig/Vesterhede 

til underskrift  

(bilag vedhæftet) 

 
Ad. a) Det var en festlig og dejlig dag under de givne forhold. 

Det kunne alle blive enige om.  
Ad. b) Samarbejdsaftalen er godkendt.  
 

4.  Nyt fra kirkeværge 

a) Generel orientering 

 

b) Klager vedrørende 

kirkegården 

 
Ad. a) Graverkontoret er blevet malet.   

Der er indkøbt en højtryksrenser og en vaskemaskine. 
Ad. b) Vi har været på kirkegårdsvandring, fordi der har været 

flere klager over gravsteder.  
Problemet er sandsynligvis, at der er for få hænder til at 
passe kirkegården mm.  
Løsningen her og nu er, at vi tilkøber hjælp fra Grindsted 
Kirkegård.  

5.  Nyt fra kontaktperson 

a) Generel orientering 

 
Intet nyt 

6.  Nyt fra kasserer 

a) Godkendelse af 

kvartalsrapport,       

1. kvartal 2021 

(3 bilag vedhæftet) 

b) Godkendelse af 

budget 2022 

(Jesper sender ud, når 

de er klar) 

c) Ragnas feriepenge 

 
Ad. a) Gennemgået og godkendt.  
 
Ad. b) Gennemgået og godkendt.  

Ligningsbeløb til drift kr. 2.205.583,00 
Ligningsbeløb til anlæg kr. 222.333,00 

 
Ad. c) Orientering og drøftelse.   
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 Punkter til dagsorden Referat 

7.  Nyt til og fra præsten 

a) Kirkesanger og 

organist afløsere 

b) Brug af Gmail 

kalender 

c) Kursus den 29. maj, 

kørsel mm.  

d) Nadver  

e) Lørdagsbegravelser  

f) Ny mobil ønskes 

 
Ad. a) Overblikket over afløsere organiseres via Gmail 

kalenderen.   
Ad. b) Orientering om Gmail kalenderen. Hvis man ønsker at få 

noget på, kan man sende til Hanne i Vesterhede.  
Ad. c) Samkørsel. Vi mødes kl. 08.30 i Sognehuset.  
Ad. d) Under Corona var der kun nadver 1 gang om måneden.  

Vi vedtager, at vi fremover har nadver under alle 
højmesser kl. 10.30.  

Ad. e) Af økonomiske årsager, så vidt muligt ikke om lørdagen.  
Ad. f) Der bevilges en ny mobil til ca. kr. 4.500.  

8.  Nyt fra udvalg 

a) Ny hjemmeside 

b) Sognehusudvalg, 

ønske om 2-3 

bord/bænkesæt 

c) Orientering fra 

præstegårdsudvalg 

d) Orientering fra 

aktivitetsudvalget 

e) Aktiviteter under 

aktivitetsudvalget: 

Skal alle arrangemen-

ter have et kirkeligt 

fingeraftryk?  

 
Ad. a) Orientering om gældende krav til offentlige hjemme-

sider. Der skal desuden være tilgængelighed til Hejnsvig 
og Vesterhede kirker. Udvalget har indhentet tilbud fra 
Danmarks Kirkelige Mediecenter på ny hjemmeside, som 
opfylder kravene. Pris kr. 7.500. Vi vedtager, at vi bruger 
pengene på det.  

Ad. b) Drøftes i sognehusudvalget.  
Ad. c) Der er indhentet tilbud på rengøring og kraftig 

beskæring af præstegårdshaven. Det vedtages, at vi 
sætter i gang. Prisen er godkendt.  
Der er desuden kigget på præstegården indvendig.  

Ad. d) Der er drøftet forskellige arrangementer. Der er dato på 
ét arrangement.  
Den 14.09.2021 kl. 19.00: Sølvsmed Tonny Fredberg 
Østergaard kommer og fortæller om kirkesølvets 
tilblivelse.  

Ad. e) Drøftet.  

9.  Eventuelt 

 

Intet.  

10.  Lukket punkt 

 

Orientering.  

11.  Næste møde Dato: 15.06.2021 
Lidt til kaffen: Jesper Bygvraa 

 
Susanne havde lidt med til kaffen 
 


