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HEJNSVIG SOGNS MENIGHEDSRÅD 
Referat fra menighedsrådsmøde nr. 15 
tirsdag den 22.02.2022 kl. 19.30 i Sognehuset 

 
Til stede: Dorthe Habekost, Jesper Skovlykke Bygvraa, Susanne Lenger, John Pedersen,  
 Peter Thorstensen, Lis Møberg 
 
Jørgen Johansen deltager ikke i menighedsrådsmøder under sin orlov.   
 

Dagsorden: 

 Punkter til dagsorden Referat 

1.  Godkendelse af 

dagsorden 

Godkendt 

2.  Indledning ved præsten 

 

Udgik i præstens fravær 

3.  Nyt fra formanden 

a) Orientering 

b) Fastelavn 

c) Vedtægt for 

kontaktperson 

 
Ad. a) Jesper og Peter deltog i temadagen den 05.02.2022. Det 

var en god og positiv dag.  
Erfa-møde for menighedsråd og kirkepersonale er flyttet 
til den 19. maj 2022.  
Biskoppen har godkendt, at vi forsætter med ét 
menighedsrådsmedlem i undertal.  
Præstegården er blevet vurderet igennem stiftet.  

Ad. b) Orientering og planlægning.  
Ad. c) Vedtægt for kontaktperson er endelig tilrettet og 

godkendt.  

4.  Nyt fra kirkeværge 

a) Materialepladsen på 

kirkegården 

b) Låse på kirkegården 

c) Hækplanter til 

kirkegården 

d) Orientering 

 
Ad. a) Peter kom med et tilbud på renovering af container-

pladsen. Desværre er der pt. ikke penge til det. Det tages 
med i budgettet for 2023.  

Ad. b) Låse på kirkegården udskiftes ikke i denne omgang af 
samme grund som ovenfor.  

Ad. c) Der bliver suppleret med thuja. I budgettet for 2023 vil 
vi afsætte penge til flere hækplanter.  

Ad. d) Intet. 

5.  Nyt fra kontaktperson 

a) Orientering 

b) Ønsker fra personalet 

 
Ad. a) Generel orientering omkring personalet.  

Charlotte er i gang med at lave et årshjul for kirken og 
kirkegården.  

Ad. b) En whiteboardtavle til kirkegårdskontoret. Det bevilges, 
at der indkøbes en whiteboardtavle til kirkegårds-
kontoret.  

6.  Nyt fra kasserer 

a) Orientering 

 
Ad. a) Regnskabet for 2021 er næsten færdigt og fremlægges 

på næste menighedsrådsmøde.  
El-regningen er løbet løbsk. Vi skal derfor overveje, hvad 
vi kan gøre i forhold til at få sænket el-forbruget. I første 
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omgang prøver vi med at sænke temperaturen i kirken 
med 1 grad ved gudstjenester og kirkelige handlinger.  
På næste menighedsrådsmøde skal vi have klargjort 
regnskabsinstruks.  

7.  Nyt til og fra præsten 

 

Udgår, da Jørgen har orlov og derfor ikke deltager i 
menighedsrådsmøder. 

8.  Nyt fra udvalg 

a) Aktivitetsudvalg 

 
Ad. a) Den 31.03.2022 kommer tidligere organist ved Sdr. 

Omme Kirke Niels Martin Lasthein og fortæller om 
Händels Messias. 
Aftenen før store bededag er der planlagt et 
arrangement, som hedder: Vandring og varme hveder.  
Sankt Hans sammen med borgerforeningen.  

9.  Eventuelt 

 

• Forslag om at hænge opslag i vinduet i Sognehuset med info 

om arrangementer i Sognehuset, samt andet relevant info.  

• Det sættes i kirkebladet, at de gamle højskolesangbøger kan 

lånes af sognebørn.  

• Under rubrikken ”nyt fra kirkegården” skal vi i en af de 

næste kirkeblade have i, hvad de forskellige strips betyder.  

• Lis har indkøbt billedhylder til konfirmandbillederne.  

10.  Næste møde Dato: 22.03.2022 inkl. præstegårdssyn, kirkesyn og sognehussyn  
 
Lidt til kaffen: Susanne Lenger 

 
 


