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

Indkaldt af: Jørgen Dahl Mødetype: Pastoratsrådsmøde 

Dato: Tirsdag d. 6.1. 2015 kl. 19.00 i præstegården 

Deltagere: Jørgen, Astrid, Poul, Sigfred, Anna Lise, Nis Jørgen, Inge, Henrik 

Afbud: Tom, Lise, Sonja 

 

Tekst: Beslutning:  

1. Godkendelse af 

dagsorden 

Godkendt  

2. Godkendelse og 

underskrift af referat  

  

3. Meddelelser: 

a) Formanden 

b) Præsten 

c) Kirkeværger 

d) Kontaktperson 

e) Kassereren 

f) Personalre- 

præsentanten 

g) Aktivitetsudvalget 

h) Præstegårds- 

       udvalget 

a) Provstiudvalget besøger os 11. april (Hele pastoratsrådet må gerne 

være til stede).  

Torben Lundø – TV om pastoratet (møder aftales, når Torben 

kontakter os igen).  

Folkekirkens Nødhjælp takker for indsatsen.  

b) IB 

c) Astrid: Vedtægter for kirkegårdene lægges ind på hjemmesiden. 

Bænken til Hejls Kirkegård må gerne bestilles – godkendt af 

kassereren. Taps: Belysning ved Taps Kirke skal undersøges. D. 18. 

januar umiddelbar efter højmessen holdes et orienterende møde om den 

forestående renovering af det indvendige af kirken samt om fjerde 

etape af ændringerne på kirkegården.  

d) Tom er valgt til personalerepræsentant, og Dorthe er valgt som 

suppleant.  

e) IB 

f) IB 

g) 26.3. Jakob Brønnum i Taps Kirke. 3.9. Hejls Kirke: Manhatten 

(Kor fra Kolding). 5.11. Vejstrup Kirke Alsobate kor (Kor fra Fyn).  

Fangekoret  måske til Hejls i august. 

Frivillig aften – 29 tilmeldte. (der er behov for en projektor).  

Kyndelmisse – Hejls Kirke 28. januar  

Familiegudstjeneste 1. februar Hejls Kirke 

Foredrag ved Marianne Christiansen 19. februar, Hejls gamle Skole. 

Troels Kløvedal 11. marts, Design- og idrætsefterskolen. 

Præstegårdsaftenen d. 18.februar aflyses. 

h) Lågen ved stakittet justeres.  

 

 

4. Høst- advents- og 

julegudstjenester 

fremover. 

Høstgudstjenester: Forslag – kan vi nøjes med, at der kun afholdes 

Høstgudstjeneste ét sted på disse dage – dvs. ingen gudstjeneste kl. 

9.00 – Vedtaget.  

Julegudstjenester: Forslag – Én gudstjeneste 1. juledag, 2. juledag og 

søndagen mellem jul og nytår fordelt på kirkerne.  

Der afholdes én gudstjeneste 2. juledag i Hejls i år. (10.30) 
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Poul ønsker at fastholde, at gudstjenesten 1. juledag ligger fast i 

Vejstrup (dette er vi enige om). (10.30).  

Ingen gudstjeneste søndagen mellem jul og nytår.  

 

 

5.Køb af højskolesangbøger     

    og melodibog. 

Forslag om køb af højskolesangbøger – vi undersøger, om der er ny 

udgave på vej, inden vi køber.  

 

 

6.Anmodning fra dagple- 

  jerne i Vejstrup om sang  

   for børnene i dagplejen. 

Inge – kontakter Susanne Huuse. Sangen skal foregå i Vejstrup Kirke.  

 

7.Fælles tilmelding til 

kurser. (Oversigt udsendt 

d. 2.12. -14) 

Jørgen orienterede.  

 

8.Kirkegårdskonference 

onsdag d. 18. marts. 

(Nyborg Strand.) 

Jørgen orienterede.   

 

9.Etablering af automatisk 

tænd/sluk af udendørs 

belysning 

v./konfirmandstuen. 

Poul orienterede – det er vedtaget. 

Nis Jørgen forhørte til, om stien om til bagindgangen kunne udbedres.  

Dette er ligeledes vedtaget. 

 

 

10.Udtalelse omkring 

indsigelse i forhold til 

etablering af grusgrav i 

Taps. 

Jørgen orienterede 

Rådet har ingen indvendinger mod etablering af grusgrav. 

 

11.Nye regler vedrørende 

momsrefusion ved 

kirkegårdene. (Orientering 

ved Sigfred) 

Sigfred orienterede.  

12. Kirketælling: 

Orientering og aftale om 

procedure. 

Jørgen orienterede 

Jørgen kommenterede ligeledes det principielle i disse kirketællinger. 

Har rådet nogle bemærkninger? Nej, men det blev drøftet. 

 

  

 

13. Deadline for 

kirkebladet marts. 

21. januar  

14. Gudstjenesteliste til og 

med marts måned. 

  

15. Eventuelt Inge orienterede og ’feriefamilierne’, der måske vil afholde ferien et 

andet sted end i Jesperhus. 

Inge orienterede om vores ’egen’ lille indsamling i brugserne.  

Astrid – Tak for julegave (Knud Erik) 

Jubilæumsgudstjeneste (kor) er ved at blive arrangeret. 

Jørgen – forslag om, hvordan vi forholder os i forhold til vores 

kommende besøg i Flensborg. Gerne deltagere fra menigheden og ikke 

kun fra rådet. 

 

 

 

       

  

 

 

 

 


