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Vejstrup-Hejls-Taps Pastoratsråd 
----- Referat ----- 

Indkaldt af: Jørgen Dahl Mødetype: Pastoratsrådsmøde 

Dato: Tirsdag d. 8.8. 2017 kl. 19.00 

Deltagere: Jørgen Dahl, Ralf Jensen, Karen Darling, Astrid Dinesen, Nis Jørgen Steffensen, Charlotte Grandt, 

Anna Lise Tonnesen, Inge Bunkenborg, Ejler Bodholdt, Else Marie Jespersen, Finn Jensen, Tom 

Rønnemoes, Henrik Vestergård Jørgensen, Sussi Kristensen  

Afbud: Sonja Andresen 

 

Tekst: Beslutning:  

1. Godkendelse af 

dagsorden 

Godkendt.  

2. Godkendelse og 

underskrift af referat  

Godkendt og underskrevet.  

3. Meddelelser: 

a) Formanden 

b) Præsten 

c) Kirkeværger 

d) Kontaktperson 

e) Kassereren 

f) Personalre- 

præsentanten 

g) Aktivitetsudvalget 

h) Præstegårds- 

Udvalget 

i) Menighedsplejen 

a) Konsulent til indgangspartiet til Taps Kirke. Medindbyder til 

eventuel fællesarrangement med Aller Kirke vedr. vandring om 

Hejls Nor vedtaget. 

b) Søndag d. 20. kl. 14-16.30 er der reception i Klubhuset, Hejls i 

anledning af Henriks 50 års fødselsdag. 

c) Taps: Oprensning af trægulv, tilbud afventes. 

Flagermusproblemer undersøges. Omlægning af blytag på apsis 

må igangsættes. Hejls: Pulpiturværn færdiggjort. Arbejdet med 

tårnet godkendt ved 1 års syn. Vejstrup: Kirken kalket. 

Reparation af søjlen påbegyndes d. 29. august. Syn af diger, 

som ikke var i orden, bliver d. 15.august.  Administrativ 

gennemgang af gravsteder i Vejstrup gennemført.  Manglende 

legataftaler for en del gravsteder af ældre dato.  

d) Personalemøde d. 13. september. 

e) Tilskud til Lokalcenter Hejls udflugt. 

f) IB 

g) Goulnar undersøger prisen på en koncert evt. flere. Kurt Ravn 

kunne være et emne. 

h) Preben Johansen påbegynder badeværelse d. 11. september i 

præstegården. Bagdør og vask ved bagdøren udskiftes samtidig. 

i) Møde i distriktsforening vedr. kursus i digital postkasse. 

Folkekirkemøde i Århus d. 26. august. 

 

4. Gennemgang og 

godkendelse af 

kvartalsrapporten for 2. 

kvartal. 

Gennemgået og godkendt.  

5. Rådighedsbeløb i 

forbindelse med 

menighedsplejen? 

Det undersøges, om der er mulighed for en gave til særlige 

begivenheder i forbindelse med besøgstjeneste. 2000 kr. er til rådighed. 

 

6. Indkøb af ny klaverstol 

til Goulnar. Ønske om 

at få monteret hjul på 

Bevilget.  
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klaveret. 

7. Udbedring af lydanlæg 

og teleslyngeanlæg? 

Vejstrup Kirke 

Nuværende system afprøves igen.  

8. Råds- og personale 

ekskursion? 

Udsat, på grund af Luther arrangementer i år, til næste år.  

 

9. Status på egen 

mailadresse til 

pastoratsrådsposter. 

Der arbejdes på den.  

 

10. Status på offentligt 

møde i forhold til tiltag 

omkring Taps Kirke. 

Møde afholdes i forhold til kirkekaffeløsning i forbindelse med 

gudstjenesten d. 20. august. 

 

 

11. Tilmelding til 

Landemode d. 

1.september 

Senest d. 11. august til Jørgen.  

12. Tilmelding til 

inspirationsdag i 

provstiet d. 1. oktober. 

Senest d. 1. september digitalt.  

13. Medlem af et 

menighedsråd. 

Hvorfor? 

Der var enighed om, at det var en god ting at tage sig tid til også at 

drøfte de indre anliggender i kirken, så det ikke kun var mursten, det 

drejede sig om. 

 

14. Eventuelt Hækling af dåbsservietter sættes i gang. Lutherfejring i Kolding d. 25. 

august blev gennemgået. Lægfolkslæsere efterspørges til lejlighedsvis 

læsning i kirken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


