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

Indkaldt af: Jørgen Dahl Mødetype: Pastoratsrådsmøde 

Dato: Tirsdag d. 9. 1. 2018 kl. 19.00 

Deltagere: Henrik Vestergaard Jørgensen, Inge Bunkenborg, Karen Darling, Finn Jensen, Martin Ø. 

Hansen, Astrid Dinesen, Charlotte Grandt, Nis Jørgen Steffensen, Jørgen Dahl, Anna 

Lise Tonnesen, Else Marie Jespersen, Ralf Jensen, Ejler Bodholdt.  

Afbud: Sussi Nørregaard Kristensen 

 

Tekst: Beslutning:  

1. Godkendelse af 

dagsorden 

Godkendt.  

2. Godkendelse og 

underskrift af referat  

Godkendt og underskrevet.  

3. Meddelelser: 

a) Formanden 

b) Præsterne 

c) Kirkeværger 

d) Kirkegårdsansvar- 

lig 

e) Kontaktperson 

f) Kassereren 

g) Aktivitetsudvalget 

h) Præstegårds- 

Udvalget 

i) Menighedsplejen 

a) Hilsen fra Helligåndskirken.  

b) Henrik ophører med skoletjenesten i Haderslev, derfor 

opsigelsen af Sussi pr. 31 marts. Søndag d. 18. marts 

afskedsgudstjeneste for Sussi i Hejls Kirke. Tirsdag d. 20. 

marts afsked med Sussi med personale og rådet kl. 18.00 før 

pastoratsrådsmødet kl. 19.00. Tilmelding til studiekreds på 

foreløbig 12-14 stk.  

c) Vejstrup. Peter har fået computer. Ingen interesse i rådet for 

tilslutning til vejkirker. Taps. IB. Hejls. Udluftning af kirken 

undersøges. Forstærkeranlæg fungerer ikke sammen med 

højttaleranlægget. Nis Jørgen Steffensen, Martin Ø. Hansen og 

Finn H. Jensen prøver at løse problemet. 

d) Tilbud på diger afventes i Hejls. Opmåling af de 3 kirkegårde i 

februar af landinspektør.  

e) IB.  

f) Udfyld udlæg.  

g) Medhjælperfest d. 18. januar kl. 18.00 på Lærkebo i Vejstrup. 

Hjælpere mødes kl. 16.00 for at gøre klar.  

h) Ønske om rengøring og grusning af stien bag konfirmandstuen. 

Nis Jørgen Steffensen foranstalter dette. 

i) IB.  

  

 

4. Indsamling til 

Folkekirkens Nødhjælp 

fremover. Hvad gør vi? 

Punkt på næste møde.  

 

5. Vedtagelse af 

kørselstakst for 2018. 

Den høje takst på 3,54 kr.  

6. Antallet af 

gudstjenester fremover. 

(2.-dagene bl.a.) 

Ingen kirkegang 2. påskedag. 2. juledag kirkegang. 2. pinsedag evt. 

som fælles gudstjeneste for de syv sogne. Udfordring tidsmæssigt for 

Henrik specielt i højtidsperioderne, når han bliver alene om embedet. 

Der kan være udfordring i pastorater med flere kirker med hensyn til at 
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deltage i hinandens kirkegang, tilbøjelighed til at blive i sit eget sogn. 

7. Belysning ved Vejstrup 

Kirke. 

Belysning ved parkeringspladsen med 2 lamper, og en lampe på 

hjørnet ved graverhuset vedtaget, forudsat at det ikke koster over 

10.000 kr. Astrid Dinesen indhenter tilbud hos elektriker. 

 

 

8. Evaluering af 

julearrangementer. 

Positiv tilbagemelding af julearrangementet i præstegården.  Ønskes 

fortsat. Jul i Vejstrup var vi ikke deltager i, men vi er med i år. 

Annoncering af indsamling i kirken ønskes nærmere fastlagt. 

 

 

9. Printer til Goulnar. Købes. Martin Ø. Hansen tager sig af dette.  

10. Tilbud på afrensning og 

vask af gulv i Taps 

Kirke. Pris: 4.900 kr. + 

moms 

Godkendt.  

11. Dato for kirke- og 

præstegårdssyn 2018. 

Tirsdag d. 8. maj. Kl. 13.00: Hejls.  Kl.14.30:Vejstrup.  Kl. 16.00: 

Taps.  Kl.17.30: Præstegården. 

 

12. Kirkekoncert: Hvem, 

hvor og hvornår? 

Kurt Ravn i oktober måned i Vejstrup Kirke, nærmere dato aftales. 

Else Marie Jespersen og Goulnar Christensen tager sig af dette. 

 

13. Eventuelt Diskussion vedr. igangværende debat om præsternes frihed i forhold til 

vielser af personer af samme køn, og forholdet til kvindelige præster. 

Der var enighed om, at det var et personligt valg for den enkelte præst, 

som ikke krævede indblanding fra rådet, men afklares ved 

ansættelsessamtalen. Den årlige udflugt med personale og råd blev 

fastsat til lørdag d. 16. juni. 

 

14. Lukket punkt Der var intet til dette punkt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


