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

Indkaldt af: Jørgen Dahl Mødetype: Pastoratsrådsmøde 

Dato: Tirsdag d. 9.9. 14 kl. 19.00 i præstegården 

Deltagere: Inge Føns Bunkenborg, Astrid Dinesen, Sigfred Søndergaard, Anna Lise Tonnesen, Grethe Eskelund, 

Sonja Andresen, Poul Thomsen, Tom Kofoed, Jørgen Dahl, Henrik Vestergaard Jørgensen og Lise Ross 

Kristensen 

Afbud:  

 

Tekst: Beslutning:  

1. Godkendelse af 

dagsorden 

Pkt. 9: Påtegning af regnskaber og revisionsprotokollat udskydes til næste gang.(Er 

ikke modtaget fra revisor endnu) 

Orgelreparation i Vejstrup Kirke bliver i stedet sat ind som pkt. 9 

 

2. Godkendelse og 

underskrift af referat  

  

3. Lukket punkt Intet til dette punkt. Fremover indsættes de lukkede punkter som sidste punkt på 
dagsordenen. 

 

4. Meddelelser: 

a. Formanden 

b. Præsten 

c. Kirkeværger 

d. Kontaktperson 

e. Kassereren 

f. Personale- 

   repræsentant 

g. Aktivitetsudvalg 

h. Præstegårdsudvalget 

 

 

 

4a.  
Takkehilsen fra Goulnar. 

 Det annoncerede besøg af provstiudvalget d. 4.10 er udsat til foråret 

 8 tilmeldte til inspirationsdagen. 

 Tirsdag d. 16.09.14. Møde i 7sognsgruppen 

 Teologi for voksne i Haderslev stift begynder først i det nye år 

 ”Toner på tværs” arrangeret af Tværkulturelt Udvalg i Kolding Provsti finder sted 

lørdag d. 27. september kl 16-21 i Simon Peters Kirke, Kolding. 

 ”Din tro-min tro”, et tilbud til folke- og efterskoler i Kolding Provsti har haft de 

første skolebesøg. En muslim, en jøde og en kristen fortæller eleverne om ligheder og 

forskelle mellem de tre religioner med henblik på at få en samtale med eleverne ud 

fra ønsket om at informere og fremme tolerance . 
Grundet udrejse kommer foreløbig dagsorden til det kommende møde allerede ud i 

uge 40. Vil man have et punkt med, mailer man rundt til alle i pastoratsrådet. Endelig 

dagsorden udsendes d. 6.10. 

 

4b. 

På Stiftsmødet er vi blevet varslet om, at vi af stiftet vil blive pålagt at tælle 

kirkegængere. Dette skal gælde fra årsskiftet og et år frem. 

 

 

4c. 

Vejstrup Kirke. 
Uldtæppet ved alteret ønskes renset eller skiftet. Sigfred Søndergård undersøger 

dette.  

Bord til våbenhuset skal findes.(Er bevilliget.) 

Hejls Kirke. 

 I forbindelse med indbruddet er skaderne nu ved at udbedret. 

Taps Kirke. 

Marcussen og søn: Orgelet trænger ikke til at blive renset. 

Anna Lise Tonnesen orienterer fra mødet i Taps. Skolen, kirken, idrætsforeningen 

mm. 

 

4d. 

 Kontaktpersonen er nu Tom Kofoed. 
Stor ros til medarbejderne. 
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Grethe Eskelund træder med øjeblikkelig varsel ud af pastoratsrådet. 

Førstesuppleanten Nis Jørgen Steffensen træder ind stedet for Grethe Eskelund 

 

4e. 

Anlægsprojekt: Taps Kirke. Er bevilliget. Taps Kirkegård: Etape fire: 150.000 kr. er 

bevilliget 

 

4f. 

 

4g. Lise Ross Kristensen orienterer vedr. udflugten. 

Høstgudstjeneste: 

Vejstrup 21.09.14, Hejls d. 28.09.14, Taps 05.10.14 

Koncert Vejstrup m. Prisme 02.10.14. kl.19.00 

Præstegårdsmøde d. 7.10. 14 

 

4h. 

Køkkenet i konfirmandstuen er blevet færdigt.  

Bord købes til at sætte kopimaskine samt printer på. 

5. Ideer til 

præstegårdsmøder. 

Henrik V. Jørgensen vil gerne stå for et par foredrag.  

6. Plan for renoveringen 

af inventar, Taps Kirke. 

Penge bevilget af 

provstiet. 

Anlægsprojekt: Taps Kirke. Er bevilliget.  

Konservatoren kontaktes, og det hele kan sættes i gang. 
Konservatoren beslutter, om kirken skal lukkes, imens den bliver færdiggjort. 

Der vil blive holdt et møde for at orientere borgerne i Taps 

 

 

 

7. Ny procedure ved 

godkendelse af referat? 

Maks en uge til at skrive og udsende referatet til rådsmedlemmerne. Efterfølgende en 

uge til at komme med indvendinger/ rettelser. 

Derefter lægges referatet på hjemmesiden. 

Denne procedure indføres, fordi der hos brugere af hjemmesiden er fremkommet et 

ønske om at forkorte tidsrummet mellem de afholdte møder og tilgængeligheden til 

referaterne. 

 

 

 

8. Forslag til dato for 

genbesøg fra Flensborg 

Evt. august 2015 i forbindelse med koncert på Skamling.  

 

9. Reparation af orglet i 

Vejstrup Kirke 

Orgelet skal repareres. Der er en revne og nogle af piberne skal op for at blive 

udbedret. 

Pris: 12.500 + moms. Bevilliget. 

 

 

10. Anlægsønsker til næste 

års budget. 

  

11. Deadline for 

kirkebladet nr. nov.-

febr. 

 06.10.14  

12. Gudstjenesteliste til og 

med februar 

 06.10.14  

13. Eventuelt Punkt til næste møde: 

Fremtidsplaner for kirkegårdene 
 

 

 

Referent: Lise Ross Kristensen. 

 

 

 

 

 

 


