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

Indkaldt af: Jørgen Dahl Mødetype: Pastoratsrådsmøde 

Dato: Tirsdag d. 12.9. 2017 

Deltagere: Jørgen Dahl, Ralf Jensen, Karen Darling, Astrid Dinesen, Nis Jørgen Steffensen, Inge Bunkenborg, 

Anna Lise Tonnesen, Else Marie Jespersen, Ejler Bodholdt, Charlotte Grandt, Sonja Andresen, 

Finn Jensen, Tom Rønnemoes Kofoed, Henrik Vestergaard Jørgensen, Sussi Nørregaard Kristensen 

Afbud:  

 

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) Ønsker at være med i konsulentrunden for at få en vurdering 

omkring observeret udskridning af trappepartiet ind til Taps 

Kirke. Budgetsamråd. Deltagelse i landemode. Kirkefrokost en 

succes. 

b) Tak for opmærksomheden fra Henrik. Provstisamråd med bl.a. 

2. pinsedag i centrum. Fælles gudstjeneste generelt ikke en 

succes. Kun succes, hvis holdt i eget sogn. Afventer reaktion 

fra andre, men indtil videre holder vi pause. Nye 

minikonfirmander d. 19. sept. Foreløbig 7 tilmeldt. 

c) Vejstrup. Kalkning/tjæring ikke færdiggjort endnu, afventer 

bedre vejr. Hjul og stol indkøbt til Goulnar. Taps. Cafehjørne i 

kirkerummet bliver ikke til noget. Hejls. Lys på kirkegården 

skulle fungere. Organistvikarer mangler ”signallys”. Der bruges 

vin til altergang. Hvis der er børnegudstjeneste eller 

gudstjenester, hvor vi ved, der er kor eller mange børn, skiftes 

vinen ud med saftevand. Kirkegård: Graver Tom Rønnemose 

Kofoed har ekstra rydningsarbejde . 

d) Goulnar har et hjemmeorgel og ønsker et nyt at øve på, når/hvis 

det gamle ikke kan mere, for ikke at øve i kirken. Er ikke 

aktuelt lige nu, men ville koste ca. 10.000-12.000 kr. 

Lovligheden af dette undersøges.  

e) Godkendt 350.000 kr. til blytag i Taps. Økonomien til 

kulturmedarbejderstillingen er bevilget af provstiet og kan 

gøres permanent. Vores driftsramme forhøjes med 74.000 kr. til 

aflønning af vores sogne/kulturmedarbejder fremover. 

f) Hvordan defineres forefaldende arbejde?  

g) Koncert med solist/orkester på til næste møde. Dertil er 

udleveret liste med kunstnere og deres honorarer til 

gennemgang. 

h) Ombygningen af badeværelset i præstegården er påbegyndt.  

i) IB 

 

4. Orientering om Gennemgået.  
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besigtigelse af diger 

sammen med Thøger 

Oxholm. 

 

5. Nye lamper på søjler 

ved Vejstrup 

Kirkegård? 

Vi bibeholder de gamle lamper.  

6. Ny dato for 

salmesangsaften i Taps. 

Goulnar skal kontakte Ejler om dato, hvis arrangementer henlægges til  

centret, så det sikres, at centret er ledigt. Kan henlægges til kirken. Det 

foreslås, at beboere fra Taps kan involveres ved vælge og motivere en 

salme til afsyngning. 

 

 

7. Beslutning om 

lydanlægget i Vejstrup 

Kirke. 

Virker tilsyneladende. Teleslyngeanlæg var ikke ordentligt indstillet, 

men skulle fungere nu. Vi afventer, og tager aktion, hvis problemer 

opstår. 

 

 

8. Oplæg ved Henrik 

Vestergaard Jørgensen 

og en samtale om de to 

tilsendte teksters 

problematik. 

Oplæg og diskussion.  

 

9. Handicaptoilet, 

Vejstrup Kirkegård. 

På grund af den sene modtagelse af tilbuddet, og et uafklaret forhold 

vedrørende varmetabsrapportens nødvendighed, vil det sidste nærmere 

blive undersøgt, og sagen kan videreekspederes efter afklaring.   

 

10. Tilbud på rensning af 

altertæppe, Vejstrup 

Kirke. 

Tilbud på rensning samt imprægnering af altertæppe samt knæfald og 

bedeskammel til 4.828 kr. + moms. Godkendt. 

 

11. Deltagelse i et af de otte 

forsøg i folkekirken? 

Samarbejde med andre sogne. Vi ønsker at se tiden an, da vi finder, at 

det i forvejen er en stor opgave at samarbejde i de 3 sogne, som 

pastoratet består af. 

 

12. Provstidagen 1. oktober. Provstidagen under mottoet ”Hul igennem” blev diskuteret. Kritik af 

enkeltmandstilmelding i stedet for fælles. Planche med tuscher tilsendt 

til kunstnerisk formidling af emnet, dette overdraget til 

minikonfirmanderne. 

 

13. Eventuelt Behov for oprensning af grøfter i præsteskoven ved Hejls? (Nis Jørgen 

Steffensen undersøger nærmere.)  Der gøres opmærksom på Kirkens 

Forum i messehallerne i Fredericia d. 29.-30. sept. 

Debatmøde i Hammelev ” Er vi bange for religion i det offentlige rum” 

d. 3. okt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


