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

Indkaldt af: Jørgen Dahl Mødetype: Pastoratsrådsmøde 

Dato: Onsdag d. 10.2. 2016 

Deltagere:  

Afbud: Lise Ross, Kirsten 

 

Tekst: Beslutning:  

1. Godkendelse af 

dagsorden 

Poul Thomsen: pkt. 13 må være et lukket punkt.  godkendt.  

2. Godkendelse og 

underskrift af referat  

Godkendt  

3. Meddelelser: 

a) Formanden 

b) Præsten 

c) Kirkeværger 

d) Kontaktperson 

e) Kassereren 

f) Personalre- 

præsentanten 

g) Aktivitetsudvalget 

h) Præstegårds- 

Udvalget 

i) Menighedsplejen 

a) God frivillig-fest. 

Formandsmøde – Grete omtalte Lutheråret – kan der komme en 

udmelding om arrangementer i den forbindelse, så det kan koordineres 

på provstiplan.  

Ligeledes blev der talt om førstehjælpskurser til medarbejderne. Måske 

kunne vi i kirkerne sætte information om, hvor der forefindes en 

hjertestarter. I Vejstrup og Hejls er det ved Brugserne. I Taps er det 

ved Seniorhuset.  

Der skal ligeledes foretages evalueringer af brug af Miljøhuset af de 

sogne, der har benyttet dem, samt af TV-Kolding af de sogne, der har 

haft et samarbejde med dem. Frist for svar 1.4. 

Stiftsdagen blev afviklet med succes.  

Kyndelmisse – der var stor opbakning.  

Fastelavn – dette vender vi tilbage til.  

Distriktsforening – generalforsamling d. 1.3.2016. Tilmelding til Tove 

Karlsen senest d. 16. feb. 

Koncert i Taps d. 3.3. 2016.  

Vores næste pastoratsrådsmøde begynder kl. 18.00. 

 

b) Fremover vil det være mere hensigtsmæssigt med kun at holde én 

fastelavnsgudstjeneste, nemlig i Vejstrup. Der er ikke tilstrækkelig 

opbakning til fastelavnsgudstjenesten i Taps, så det foreslås, at den 

erstattes af en almindelig gudstjeneste. 

Men Sussi og Henrik ønsker også, at vi forholder os til, hvad det 

egentlig er, vi vil med fastelavnsgudstjenester i det hele taget, når selve 

tøndeslagning etc. er henlagt til et andet sted en kirken. Giver det 

mening på den måde at sætte sig ’mellem to stole’ (vi holder noget, 

men alligevel ikke rigtig). – Dette drøftes under pkt. 5.  

Anna Lise Tonnesen taler med folk i Taps, inden en beslutning tages. 

Ligeledes ønsker Sussi og Henrik, at vi forholder os til, om det er 

hensigtsmæssigt eller nødvendigt at alle adventssøndage er dækket ind 

med gudstjenester både formiddag og eftermiddag. Sussi og Henrik 

mener, at dette bør justeres.  

Goulnar har forhørt sig om muligheden for en børnegudstjeneste og en 
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salmesangsaften. Sussi og Henrik støtter hendes forslag, men som det 

ser ud nu, kan det være vanskeligt at finde velegnede tidspunkter. De 

eneste tidspunkter, der er til rådighed, ligger i juni. Henrik og Sussi 

foreslår derfor, at disse arrangementer rykkes til efter sommerferien. 

Men derudover har Goulnar iværksat 3 x Sogneformiddag samt 4 x 

Musikalsk Legestue.  

  

Henrik foreslår, at vi overvejer, om det ville klæde kirkebladet med en 

mere iøjnefaldende forside (jf. Stiftsdagen).  

Det kommende kirkeblad skal indsendes 3. august – da det falder i 

forbindelse med ferien, er der truffet aftale om at varetage opgaven i 

fællesskab (Henrik og Astrid). 

c) Inge: Alterdugene kommer snart.  

Anna Lise – IB 

Astrid: Nationalmusset skal være med i arbejdet på Hejls Kirkegård. 

Dette er forbundet med en udgift.  

Kalkning af våbenhuset i Taps – der kommer et tilbud.  

Tilbud på tårnlugerne i Hejls – tilbud fra snedkeren på 15.750 kr. + 

moms.  

Reparation af støvsuger i Taps – bevilget.  

Problemer med strøm i Hejls – dette virker nu – regning følger.  

5. etape på Taps Kirkegård – to tilbud: 170.000 og 147.482 kr. (hvis 

det kan laves samtidig med siloerne – gives 5% rabat). Det sidste tilbud 

accepteres. Planterne til 5. etape – 27.300 kr. 

 

d) Finn Sommer er ansat fra 1. marts.  

e) Regnskabet ser godt ud. Et overskud på ca. 253.000 i forhold til det 

budgetterede. (men dette er ikke det endelige regnskab).  

f) Peter er blevet kontaktet af Lene Thiim om hjælp til 

Salmesangsprojektet. Dette har de sagt ja til.  

Peter og Tom var på en temadag i Vejle – her blev der lagt op til et 

Ukrudtsbrænderkursus + et kursus om ’Opretstående grandækning’. 

Tom foreslår, at man måske laver kurset her.  

g) Der er rundsendt en aktivitetsplan. Der henvises til den.  

h) Taget er blevet ’lavet’. 

i) Annette Langdal har fået ny stilling fra Påske. Fra feriefonden er der 

kommet besked om, at der er blevet justeringer i forhold til antal af 

familier og deltagende hjælpere. Hos os kan der blive tale om 6 

familier, men vi kan formentlig kun samle 3 familier. Der suppleres op 

fra Kolding. Turen kommer til at ligge i uge 26.  

 

 

4. Godkendelse af notat 

fra provsti vedrørende 

regnskab 2014. 

Der er et lille notat fra provstiet, der er blevet overset i forbindelse med 

skiftet mellem Sigfred og Nis Jørgen. Nis Jørgen læste notatet op. Det 

blev godkendt og blev underskrevet.  

 

 

 

5. Evaluering af 

gudstjenester omkring 

jul og nytår. 

Gudstjenesten 2. juledag bevares, da der var fin tilslutning.  

Astrid foreslår, at vi ændrer lidt på eftermiddags-adventsgudstjenesten 

i Hejls og ’Syng julen ind’. Astrid foreslår, at vi holder én gudstjeneste 

denne adventssøndag om eftermiddagen i stedet for to fordelt på 

forskellige dage. Beslutning herom tages på et senere møde.  

Ved en senere lejlighed vil vi drøfte disse placeringer nærmere, og vi 

vil også forholde os lidt til muligheden for i løbet af året at afholde 

nogle ’store’, fælles gudstjenester for hele pastoratet.  
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6. Endelig dato for udflugt 

til Ribe/Ribe Domkirke 

Aktivitetsudvalget beslutter en dato og sender den ud.   

 

7. Fordeling af Coop-

betalingskort til 

brugserne i Vejstrup og 

Hejls 

De kommer senere. Det registreres, hvem der har modtaget kort.  

 

8. Indkøb af to lyskæder 

til Hejls Kirke 

Der ønskes lyskæder til juletræer i Hejls Kirke, så altergang kan 

afvikles forsvarligt. Dette er bevilget. 

 

 

9. Syn ved alle tre kirker 

og præstegården. Fast- 

læggelse af dato. 

D. 19. april – 13.00 i Taps, Vejstrup 14.30, Hejls 16.00 og udenfor ved 

præstegården kl. 17.30. Kirkeværgerne giver besked til gravere og 

bygningssagkyndige. 

 

10. Budget for kirke- og 

kulturmedarbejder. 

Jørgen Dahl forelagde budgetforslag – da det ligger indenfor det 

kalkulerede budget på 8.000 kr. årligt, er det godkendt.  

 

 

11.  3-dages kursus til 

Goulnar: Musikalsk 

legestue. (3.950 kr.) 

Bevilget  

12. Brandslukningsmateriel 

til konfirmandstuen. 

Der mangler obligatorisk brandslukningsudstyr til konfirmandstuen. 

Det undersøges af Poul Thomsen, hvilken ordning, vi har i forhold til 

de andre bygninger, og om det kan udvides til konfirmandstuen.  

 

 

 

13. Ønske om, at Astrid 

Dinesen bliver rådets 

ansvarlige for alle tre 

kirkegårde. 

Behandlet som et lukket punkt:  

 

 

14. Eventuelt Henning fylder 80 d. 2.3. Der købes en blomst.  

Astrid foreslår, at vi indkøber et antal eksemplarer af bogen ’Når livet 

går i sort’, så den kan udleveres til udvalgte familier, der kunne have 

behov for en sådan bog. 

Nis Jørgen: Der er et arrangement med Charlotte Rørth i Vamdrup.  

 

 

 

15. Lukket punkt: 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 


