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Vejstrup-Hejls-Taps Pastoratsråd 

----- Referat ----- 

Indkaldt af: Jørgen Dahl Mødetype: Pastoratsrådsmøde 

Dato: Torsdag d. 6.11. 14 

Deltagere: Inge Føns Bunkenborg, Astrid Dinesen, Sigfred Søndergaard, Sonja Andresen, Annelise 
Tonnesen, Tom R Kofoed, Jørgen Dahl, Nis Peter Steffensen, og Lise Ross Kristensen 

Afbud: Poul Thomsen, Henrik V. Jørgensen 

 

Tekst: Beslutning:  

1. Godkendelse af dagsorden Punkt 10 udsættes efter anmodning til næste møde.  

2. Godkendelse og 

underskrift af referat  

  

3. Meddelelser: 

a) Formanden 

b) Præsten 

c) Kirkeværger 

d) Kontaktperson 

(stillingsopslag) 

e) Kassereren 

f) Personalre- 

præsentanten 

g) Aktivitetsudvalget 

h) Præstegårds- 

       udvalget 

3a: 

 På Trinitymødet blev der tilbudt kurser via landsforening af menighedsråd bla: mus, 

arbejdsmiljø, samarbejde mm. Der er interesse for disse kurser. 

 

Menighedsrådet ved Helligåndskirken i Flensborg inviterer menigheden herfra til 

gudstjeneste i Flensborg søndag d. 14. juni. Med efterfølgende deltagelse i årsmødet. 
Der gives besked tilbage om, at vi gerne kommer. 

 

TV Kolding: Forslag til indhold af udsendelse lavet af Vejstrup-Hejls-Taps Pastorat 

fremlagt.(Se evt. andre kirkers programmer på Tv Kolding) 

 

Invitation til kirkens forum i Fredericia. Billetter kan printes via kirkens forum. 12. 

og 13. november kl. 9 – 16. 

3b. 

 

3c:  

VEJSTRUP: Låge hænger ved graverhuset, Vejstrup Kirke. Skal udbedres. 
Orgelbyggeren har repareret orglet. Der er kasseret 4 stole pga. af de er angrebet af 

borebiller. 4 nye stole indkøbes. 2 til våbenhuset og 2 til at sætte oppe ved orgelet.  

Der er konstateret borebiller i orgelhuset. Vi rådfører os med konservator Bent 

Jacobsen desangående. 

Kirkeministeriets officielle navn er Vejstrup/Hejls/Taps Pastorat. Dette fastslås, efter 

at en borger har henvendt sig med, at der burde stå Sjølund i stedet for Vejstrup på 

forsiden af kirkebladet. 

 

HEJLS: Efter indbruddet er der sat nyt vindue i. 

 

TAPS: 17. november kommer konservatoren til Taps Kirke, hvor Annalise 

Tonnesen, Astrid Dinesen og Jørgen Dahl skal aftale forløbet af den omfattende 
renovering. 

Der har været med møde Preben Skaarup angående næste etape i forbindelse med 

renoveringen af Taps Kirkegård.  

 

3d: Stillingsopslag graver (fast stilling)til Taps Kirkegård er nu tilgængelig på 

www.3menigheden.dk og fra 1.dec. også på www.jobnet.dk  . I uge 50 henviser en 

annonce i HTH til de to adresser på nettet. Ansøgningsfrist 2.1.2015 

 

3e: 2013 regnskabet er godkendt af provstiet. Bemærkninger blev læst, drøftet og 

taget til efterretning. 

05.12.14 er sidste frist for at aflevere køresedler til Sigfred Søndergård. 
 

Professionel fotograf kommer ved julearrangement. (julebilleder mm) i Vejstrup. 

 

http://www.3menigheden.dk/
http://www.jobnet.dk/
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Fakturaer skal udstedes til Vejstrup/Hejls/Taps Pastorat. Husk at påføre, hvem der 

har bestilt og til hvilket formål. 

Høstofferet var på knap 1800 kr. som går til Folkekirkens Nødhjælp. 

 

3f: 
Jobrotation. Der er mulighed for at få en i jobrotation f.eks. i forbindelse med, at en 
medarbejder er på et længerevarende kursus. Anna Lise undersøger nærmere. 

 

3g:  

Koncert med Annemette Hess i Vejstrup Kirke tirsdag d. 18.11.14 

Første søndag i advent i Vejstrup Kirke kl. 16. D. 30. november(Luciaoptog.) 

Julen synges ind, Hejls Kirke kl. 19. Torsdag d. 4. december (Luciaoptog-Kirkekor) 

Anden søndag i advent i Taps Kirke kl. 16 d. 7. december(Luciaoptog) 

Tredje søndag i advent i Hejls Kirke kl. kl 19. d. 14. december(Nicolai Koret) 

 

3h:  
 

 
 

 

 

  

 

 

4. Eventuelle yderligere 

tiltag på grund af indbrud 

i graverhuset? 

 

 

 

 Graverhuset er meget godt sikret, så der iværksættes ikke yderlige tiltag.  

 

5. Håndtering af gravsten,  

   som fjernes fra gravene. 

 ”Gravsten med samvittighed” Filip  ́s sten og billedhuggeri har givet tilbud 

på at hente gravsten som ikke længere er i brug, til ophugning. 

I første omgang bliver der lavet en aftale med Vejstrup Kirkegård. 
 

 

6. Ny håndbog for 

menighedsråd (i 

provstiregi)Hvem kan påtage 

sig opgaven? 

 

Jørgen Dahl og Astrid Dinesen vil gerne være primus motor. Skrivearbejdet 

vil blive delegeret ud til dem, som arbejder med området.  

 

 

7. Endelig budget.  Driftbudget godkendt i juni 2014. Anlægsønsker er bevilliget.  

 

8. Kvartalsrapport de tre 

første kvartaler. 

 Orientering vedr. de tre første kvartaler. Fornuftigt regnskab.  

9. Revidering af mødedatoer 

for første halvår 2015 

6. januar – 4. februar – 10. marts – 21. april (dette møde begynder kl. 17 med 

budgetmøde efterfulgt af ordinært møde) – 19. maj – 9. juni 
Tirsdag d. 20. januar er der medhjælpersammenkomst i Vejstrup. 

 

 

 

 

10. Høst- advents- og 

julegudstjenester fremover. 

Udsættes til næste gang.  

11. Koordinering af 

arrangementer i pastoratets 

område. 

 

Husk at tjekke at arrangementer ikke falder sammen. 

 

12. Beslutninger omkring 

Hejls Kirke ud fra notatet fra 

mødet d. 1.10. 14 

 

Kuno Mielby og Keld Abrahamsen: Der skal laves en plan over, hvad der 

skal laves i tårnet. 
 

 

 

13. Digeskred Taps 

Kirkegård. 

 

Ca. 15 meter dige er skredet ned i nabohaven til kirkegården. Skal udbedres. 
Thøger kontaktes. 
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14. Valg af formand. 

(hemmelig afstemning) 

 

Jørgen Dahl 

 

 15. Valg af næstformand. 

(hemmelig afstemning) 

 
Poul U. Thomsen 

 

 16. Valg af kasserer.  

Sigfred Søndergaard 

 

 17. Valg af kirkeværger.  
Vejstrup: Inge Bunkenborg 

Hejls: Astrid Dinesen 

Taps: Anna Lise Tonnesen/ Astrid Dinesen 

 

 18. Valg af sekretær.  

Lise Ross Kristensen 

 

 19. Valg af kontaktperson.  

Anna Lise Tonnesen 

 

 20. Valg af 

bygningssagkyndige. 

Jørgen Madsen (Hejls) 

Ejler Brodholdt (Taps) 

Flemming Porsgaard(Vejstrup) 

 

 21. Valg af aktivitetsudvalg. Lise Ross, Nis Jørgen Steffensen, Sonja Andresen, Henrik Vestergaard 
Jørgensen 

 

 22. Valg af 

præstegårdsudvalg. 

Poul Thomsen, Sonja Andreasen, Nis Jørgen Steffensen, Jørgen Dahl, Henrik 

Vestergaard Jørgensen. 

 

 23. Valg af 

bemyndigelsesperson. 

Jørgen Dahl, Sigfred Søndergaard.  

 24. Underskrift af revideret 

regnskabsinstruks. 

Underskrevet.  

 25. Eventuelt. Der bliver sat en sparebøsse op i Hejls Brugs, pengene går til at dårligt 
stillede børn kan komme på sommerlejr/tur. 

 

26. Lukket punkt. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


