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

Indkaldt af: Jørgen Dahl Mødetype: Pastoratsrådsmøde 

Dato: Onsdag d. 8./10. 14 kl. 19.00 i præstegården 

Deltagere:  

Afbud: Lise og Sonja 

 

Tekst: Beslutning:  

1. Godkendelse af 

dagsorden 

Godkendt  

2. Underskrift af referat   

3. Meddelelser: 

a. Formanden 

b. Præsten 

c. Kirkeværger 

d. Kontaktperson 

e. Kassereren 

f. Personale- 

Repræsentant 

g. Aktivitetsudvalg 

h. Præstegårdsudvalg 

a. Velkomst til Nis Jørgen 

Inge stiller sparebøsser op i brugserne til indsamling til 

menighedsplejen, Whisky Olsen og damefrisøren.  

Information om indbrud i graverhuset. Næste gang drøftes det, om der 

skal alarm på i graverhuset.  

Information om møde i 7-sogns-samarbejdet (bl.a. om babysalmesang). 

Inf. om TV-Kolding – når dette sættes i værk, skal vi have forberedt 

det.  

b. Ib. 

c. Inge: Peter vil gerne have en ny græsslåmaskine til de små urnegrave 

(bevilget). Inge foreslår et nyt bord til våbenhuset i Vejstrup Kirke.  

Astrid: Arbejdet i fb.m. indbrud 1 i Hejls er færdigt og betalt. Det 

efterfølgende indbrud kræver en ny dør og et nyt vindue; (dette er 

bevilget). Taps Kirke: Konservatoren kommer med et forslag til, hvad 

der skal laves. Men det bliver ikke nødvendigt at lukke kirken.  

Anna Lise: Uge 43 – AL noterer sammen med Peter, hvad der mangler 

efter de forskellige indbrud.  

Forespørgsel i fb.m. Lucia-optog: skal Louise synge igen? AL følger 

op på, om der er plads til det i gudstjenesten.  

d. Ib. 

e. Ib. 

f. Ib. 

g. Ros til Lise for arrangementet d. 1. nov. Der er sogneformiddage.  

h. Regning fra elektriker er kommet. Der mangler regninger fra murer 

og tømrer.  

Der anskaffes en lille ovn til køkkenet.  

 

 

4. Påtegning af regnskaber 

og revisionsprotokollat 

Information ved Sigfred.  

Bemærkninger i protokollatet er taget til efterretning.  

Pkt. 7. Vi er opmærksomme på størrelsen af de frie midler. Saldoen vil 

blive nedbragt – jf. pastoratsrådets forklaring til regnskab 2013. 

Pkt. 8 – 9 – 10. Regnskabskontoret arbejder med sagen. 

Godkendt af rådet.   

 

 

5. Valg af kontaktperson. Anna Lise er valgt til kontaktperson.  
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(evt. udlægning af visse 

opgaver til provstiet?) 

 

6. Fremtidsplaner for 

kirkegårdene. 

Astrid: har holdt møde med Tom og Peter. Astrid foreslår, at man 

nedsætter en gruppe, der arbejder med denne sag: Tom, Peter, Jørgen, 

Astrid, Sigfred, Poul. Andre medarbejdere spørges. 

Astrid informerede om møde i ERFA-gruppen. 

Astrid informerede om håndbog om menighedsrådsarbejde.  

I 2015 skal man til at se på kirkegårdstaksterne igen.  

 

 

7. Medhjælperfest. (Skal 

være i Vejstrup denne 

gang.) 

D. 20. januar i Ejstrup – på Lærkebo. 

Aktivitetsudvalget tager sig af arrangementet.  

 

 

8. Mødedatoer første 

halvår 2015 

6. jan. + 3. feb. + 17. marts + 14. april + 19. maj   

 

9. Orientering og evt. 

beslutning ud fra 

besøget i Hejls Kirke af 

stiftets konsulenter. 

Astrid informerede. Der kommer et referat. 

  

 

10. ”Menighedsråd på jeres 

måde.” Brev fra 

Kirkeministeriet. 

Jørgen informerede om brevet fra Kirkeministeriet.   

11. Samkørsel d. 1.11.   

12. Referat fra 

inspirationsdagen d. 13. 

sept. 

Jørgen informerede og fremhævede, at dagen havde været frugtbar og 

inspirerende.  

 

13. Besøget i Flensborg: 

Perspektiver og 

forventninger. 

Jørgen informerede om dagen. Jørgen bakker op om ideen med at pleje 

kontakten med de danske kirker syd for grænsen.  

Vi foreslår møde hos os søndag d. 7. juni. Med gudstjeneste og 

efterfølgende samvær. 

 

14. Eventuelt Astrid orienterede og flytningen fra Engbo til Den gamle Skole.  

Poul: der lægges en fil på hjemmesiden om Troels Kløvedal. 

 

 

15. Lukket punkt.   

 

 

 

 

Referent: Henrik Vestergaard Jørgensen 

 

 

 

 

 

 


