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

Indkaldt af: Jørgen Dahl Mødetype: Pastoratsrådsmøde 

Dato: Tirsdag d. 13. august kl. 19.00 i præstegården 

Deltagere:  Astrid Dinesen, Jørgen Dahl, Grethe Eskelund, Sigfred Søndergaard, Annelise Tonnesen, Poul Thomsen, 

Peter Hofsted og Lise Ross Kristensen 

Afbud: Inge Bunkenborg    Fraværende: Sonja Andresen 

 

Tekst: Beslutning:  

1. Godkendelse af 

dagsorden 

Godkendt med flg. ændringer. Salg af jord pkt. 13. 

Evt. pkt. 14 nye mødedatoer. 

 

2. Godkendelse og 

underskrift af referat  

  

3. Lukket punkt  Intet.  

4. Meddelelser: 

a. Formanden 

b. Præsten 

c. Kirkeværger 

c1: Istandsættelse af 

præsteværelset, Vejstrup 

Kirke 

c2: Gardiner til Taps 

Kirke 

c3: Renovering af Taps 

Kirkegård 

c4: Fast årlig stemning af 

orglet i Vejstrup Kirke 

d. Kontaktperson 

e. Kassereren 

e1: Ønsker til 

anlægsprojekter – 

gennemgang, inden de 

sendes til provstiet 

e2: Kvartalsrapporten – 

halvårsstatus. 

F: 

personalereprænsentant 

g. Aktivitetsudvalg 

g1: Aften for de frivillige 

hjælpere i Taps Skole 

20.8. kl. 18-ca. 20.30 

 

 

 

4a Formanden: Orientering om de mange møder i september. 

Der er ansat en fælles provstikonsulent. 

4b:Præsten 

Konfirmandundervisningen er gået i gang. 

Minikonfirmandundervisningen starter en time senere en først antaget. 

Antenneforholdet er ikke okay. Dette er blevet bragt i orden. 

Ny børnebibel til dåbsgave bliver Johannes Møllehaves udgave. 

4c Kirkeværger: 

Der undersøges fortsat vedr. evt. forsatsvinduer i Hejls Kirke. Måske 

kan der opsættes strålevarme, som hindrer træk på organisten. 

Præstetavlerne opdateres: Vejstrup og Taps kirker i uge 34. Hejls Kirke i 

uge 33.. 

C1:To skabe, nyt gulvtæppe, nyt vaskearrg., prisen er 15.262 kr. excl. 

moms. Der indhentes tilbud på malerarbejde 

C2:Gardiner med snoretræk pris 7.352 kr. Er sat på budgettet for 2014.  

21. august kl. 13.30 besigtiger folk fra Nationalmuseet 

borebilleangrebene på altertavlen og epitafium i Taps Kirke 

C3: Oxholm anlægsgartner 111.294 kr. incl. moms 

Planter 28.500 kr. Forudsat af beløbet bliver bevilliget af anlægsbudget 

v/provstiet. 

C4: Det er billigst at få orglet i Hejls stemt. Goulnar spørges til råds 

angående behovet for at få stemt orglet i Vejstrup Kirke hvert år. 

Kontaktpersonen kontakter Goulnar. Det bliver undersøgt, om 

Marcussen & søn i så fald vil påtage sig at stemme alle tre orgler i 

provstiet.  

D kontaktperson: Døvegudstjenesten er på plads. 

E. Kassereren: 

Brugsboner mm SKAL være afleveres senest d. 25. i måneden til 

Sigfred Søndergaard. 

E1:sendes ind som anlægsønske i 2014 

E2:Ser fornuftig ud. 

F: Personalereprænsentant. 
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G. Aktivitetsudvalg: 
G1:Der er styr på frivilligaftenen d. 20. august 

Beatsalmer 28. august i Hejls Kirke 

Mulighed for foredrag v. Kurt Bjerregård Folkekirkens Nødhjælps 

indsats i en tidligere Sovjetrepublik. Mødet forsøges lagt i februar 2014. 

 

5. Retningslinjer for 

fotografering i kirkerne. 

 Gæsterne ved dåb og bryllupper må fotografere nede fra deres plads i 

kirken.   

 

6. Kurser i efteråret. Se IT skrivebordet 

Menighedsrådet.dk 

 

 

7. Trinity-mødet 2013. 25+25 okt. Trinity hotel fredag kl.15 med bla. Karen Klint. + div. 

foredragsholdere. Tilmelding senest d. 30. september. 

 

 

8. Beskæring af træer ved 

laden, 

præstegården.(Poul) 

Stråtaget på laden udsat for slid på grund af overhængende grene, så 

Poul Thomsen anbefaler, at træet fældes. Dette er godkendt. 

 

 

9. Flytning af postkasse 

ved præstegården? 

(Poul) 

Poul Thomsen foranstalter dette.  

10. Fældning af træ, 

Vejstrup 

Kirkegård.(Peter) 

På Vejstrup Kirkegård står et udgået kastanjetræ. Træet står inden for 

diget. Ansøgning om tilladelse til at fælde træet skal derfor sendes til 

provstiudvalget. Jørgen Dahl sørger for dette. 

 

11. Kommunikationen i 

pastoratsrådet gennem 

hjemmesiden. 

Vedr. f. eks ferie kan ses på hjemmesidens kalender.  

12. Tilmelding til 

stiftsmødet fredag d. 6. 

september. 

Sidste tilmelding d. 22. august  

13. Salg af jord Ved underskrift bekræftes det, at pastoratsrådet er villig til salg, hvis alle 

andre lodsejere giver tilsagn om det samme. Godkendt. 

 

14. Evt. Kommende pastoratsrådsmøder: 

10. september 

10. oktober 

13. november 

7. januar 2014 

Alle 4 møder foregår i Præstegården kl. 19.00 
 

Høring om begrænsning af ansættelser af biskopper til en 10-årig 

periode. Tages på som punkt til næste møde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


