
 1 

   
 

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

Indkaldt af: Jørgen Dahl Mødetype: Pastoratsrådsmøde 

Dato: Tirsdag d. 10. 1. 2017 kl. 19.00 

Deltagere: Henrik Vestergaard Jørgensen, Inge Bunkenborg, Karen Darling, Finn Jensen, Martin Hansen, Astrid 

Dinesen, Charlotte Grandt, Nis Jørgen Steffensen, Jørgen Dahl, Anna Lise Tonnesen, Ralf Jensen, Else 

Marie Jespersen, Eiler Bodholdt og Tom Rønnemose Kofoed. 

Afbud: Sussi N. Kristensen 

 

Tekst: Beslutning:  

1. Godkendelse af 

dagsorden 

Ekstra punkt på 13. Godkendt af rådet.  

2. Godkendelse og 

underskrift af referat  

Skete ved forrige mødes afslutning.  

3. Meddelelser: 

a) Formanden 

b) Præsten 

c) Kirkeværger 

d) Kontaktperson 

e) Kassereren 

f) Personalre- 

præsentanten 

g) Aktivitetsudvalget 

h) Præstegårds- 

Udvalget 

i) Menighedsplejen 

 

a) Fællesmøde med Efterskolen d. 9. feb. Efterskolen kommer 

med input. Sidste dag for indlæg til kirkebladet d. 15. feb. 

Dåbsfolder med ”tillykke med dit barn” udleveret. Rettigheder 

som medarbejderrepræsentant tages op på næste dagsorden. 

b) Tak til rådet for opmærksomheden ved barnedåb. Provsti vil 

lave energitjek af præstegården.  

c) Vejstrup. Vandaflæsning. Kalkning af kirken kan være aktuel, 

tidlig tilmelding. Indkøb af lysestager (samme type) ønskes - 

pris oplyses på næste møde. Manglende tagsten, udbedres. 

Tæppe til prædikestolen løs. Lydanlæg sætter ud, kigges på.  

Handicaptoilet undersøges. Taps. Kasse til jord i dårlig stand. 

Hejls. Øget højde på afskærmning ved orgel og pulpitur sættes i 

værk. 

d) MUS- samtaler er påbegyndt.  

e) Kirkebøsseindsamling kan suppleres med Mobile Pay. Tømmes 

månedlig fremover.  

f) Dagsorden ligger på nettet, afløses efterfølgende af referat. 

g) Frivilligfesten i Taps d. 24. jan. blev diskuteret. 38 tilmeldt 

indtil videre. Udvalget mangler drejebog. Beløbsstørrelse til 

foredragsholder efterspørges. Der honoreres så vidt muligt med 

blomster eller en kurv. 

h) Handicaptoilet til 6000 kr. i tilknytning til mødelokalet købes. 

Opvaskemaskine til præstegården til ca. 6000 kr.er købt. 

Kompressor til præstegården købt. 

i) 2 familier får en købmandskurv og 400 kr. af Kolding 

Menighedspleje. Pastoratsrådet betaler beløbet. Kriterier for 

udbetaling efterlyses. 

 

 

4. Hvilken dåbsgave skal 

gives fremover? 

 Vi bibeholder bogen ”Sigurds Bibelhistorier” med tilhørende DVD’er.  

 

5. Hvad er rådets holdning Forbehold i forhold til manglende tilknytning til menigheden, men  
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til lørdagsdåb i alle tre 

kirker? 

også mandskabsmæssige problemer, som dog kan løses. Lørdagsdåb i 

alle tre kirker. Dato fastsættes ud fra første ønske herom, andre tilbydes 

så denne dato. 

6. Kollekt. Hvornår og til 

hvad? 

 To kollekter om året til Folkekirkens Nødhjælp.(En i forbindelse med 

indsamlingen i marts og en i forbindelse med høstgudstjenesterne.) 

Indsamling til menighedsplejen i kirken 2 gange om året(ved påske og 

advent). Ved koncerter indsamles til menighedsplejen. 

 

 

7. Arrangementer i 

forbindelse med 

fejringen af 

reformationen. 

Forskellige arrangementer i provstiet blev gennemgået. Lokale 

muligheder blev drøftet. Fælles musikgudstjeneste med Luther i 

Vejstrup, men ellers Luthergudstjeneste i alle kirker. Lagkagebagning. 

 

 

8. Reparation af kapel og 

vinduer, Hejls Kirke. 

Tilbud på reparation og kalkning 11.000 kr. incl. moms. Vedtaget. 

Maling i kapellet oveni. Tagsten for 1950 kr. 

 

 

9. Regnskabsinstruks. Gennemgang.  

10. Indskydergaranti. Afventer regnskabstal for 2016. Kontakter andre banker for priser.  

11. Gennemgang af 

referatet fra 

personalemødet d. 

30.11.-16 

Gennemgået. Fællesmøde mellem råd og ansatte d. 7. februar kl. 17.00 

til 18.30 (med spisning). 

 

12. Samtale ud fra pjecen: 

Ti bud på det gode 

menighedsrådsmøde. 

Udskudt til næste gang. Kommer på som 1. punkt efter meddelelser.  

13. Parkeringsplads ved 

Vejstrup Kirke 

Problemer med vandpytter når det regner. Problemer med græsslåning 

p.g.a. for stort fald. Kan udbedres for 7500 kr. total. Accepteret. 

 

14. Eventuelt IB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


