
 

 
 

 

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

Indkaldt af: Gunnar M. Krag Mødetype: Pastoratsrådsmøde 

Dato: tirsdag d. 22. november 2011 kl. 19:00 i konfirmandstuen 

Deltagere: Gunnar M. Krag - Ditte Freiesleben - Jenny Hagner - Inger Straarup – Inge Bunkenborg - Astrid 

Dinesen - Bente Juhl Therkelsen - Sonja Andresen - Peter Hofstedt - Vicky Popp Fredslund 

Afbud:  

 

Tekst: Beslutning:  

1. Godkendelse af 

dagsorden 

Godkendt  

2. Godkendelse og 

underskrift af referat fra 

13/9  2011 og 26/10 

Godkendt og underskrevet  

3. Lukkede punkter   

4. Lukning af Hejls kirke 

A. Evt. lukning af kapel 

 

 

B. Evt. brug af sakristi til 

frokoststue. 

  

A. Til afstilling for håndværkerne. Rådet beslutter at lukke kapellet 

og henviser til Vejstrup kapel 

 

B. Vi afdækker gulvet og andre vigtige ting fra kirken. Rådet 

beslutter at lade sakristiet bruge til frokoststue. 

 

5. Personalet og 

gudstjenester i foråret. 

Møde mellem gravere, kirkeværger og præst angående begravelser 

og bisættelser og andre arrangementer bla. i konfirmandstuen 

 

Finn og Karin afløser Gosia, og de deltager i andre arrangementer i bla. 

konfirmandstuen. Finn og Karin arbejder videre med 

påskearrangement i Multihallen 

 

6. Menighedsrådsvalg 2012 

A. Valgmåde 

 

 

 

 

B. Opstilling af plan for, 

hvordan vi skal gribe det 

an i 2012.   

 

A. Valgmøde i forbindelse med menighedsmøderne. Vi ønsker at der 

opstilles tre personer pr. sogn. Der er nedsat en valgkomité ved 

konstitueringen.  

 

 

B. Vi skal allerede i gang med at opfordre og oplyse i foråret 2012 

 

 

7. Aktivitetsudvalget Advent er på plads 

 

Annonce i THT om jul og juledag (Astrid) 

Henning og Michael Ege Møller spiller i hhv. Vejstrup, Taps og Hejls 

 



Kirke 

4. søndag i advent: julearrangement/workshop i kirken (Finn) 

Nytårsgudstjenesterne er på plads 

Syng året ind i Hejls 

Kyndelmisse udendørs ved spejderhytten 

Vejandagt i Hejls: Hejls Landevej (Vicky) 

Fastelavn er rykket en søndag 26/2 

Sogneindsamling 4/3 

Journalist fortæller om Fransk Guyana i Vejstrup med alle foreninger i 

marts. Gunnar meddeler , hvordan det passer med arkivets planer. 

Der er 10.000,- kr. til julehjælp – Vi ser på det, når vi får henvendelser 

8.  Meddelelser: 

A Formanden 

 

 

 

 

B Præsten 

 

 

 

 

C Kirkeværgerne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D Kassereren 

 

E Kontaktpersonen  

 

F Personale repræsentant 

 

A  

Gudstjenestevisionsdag i provstiet (se mappen). Vi tager det op senere 

Se postliste 

 

 

B  

Opsigelse af fastnettelefon og tv-pakke – tjek profibernet 

Diakoniprojekt: ny medarbejder ansat. Rådet beslutter at melder sig 

ind i samvirkende menighedsplejer (Gunnar) 

 

C  

Vejstrup: Intet 

Hejls: Tom skal have sprøjtecertifikat. Graverne bedes gennemgå 

certifikater, numre på maskiner og brugsanvisninger.  

Betaling til kirkekor efter et år pr. 1/1 2012: 30,- kr. for at øve, 50,- 

kr for gudstjeneste. Efter nytår skal vi have et møde om hvad korets 

funktion er/skal være 

Fornyelse af knæfald, bedeskammel og stol i forbindelse med den nye 

farvesætning, hvis vi kan få pengene fra lokal fond – Vi undersøger 

hvad det koster og søger pengene fra Hans og Ingrid Jensens Fond. 

Gunnar 

Taps: Gunnar tager kontakt med PhonicEar mht teleslyngeanlæg i 

kirken 

   

D Intet  

 

E Jenny har styr på gaver mm  

 

F  

Peter vil gerne nedlægge en del tomme gravsteder i kirkegårdens 

nord side og plante græs her. Det er vedtaget. 

Lene har det bedre. Peter ved mere snart og giver besked videre til 

Jenny. Lene vil gerne i gang (evt. på en halv sygemelding) inden jul 

Der er kommet alarm i Vejstrup Kirke 

Peter kigger på alarmtyper i Taps Kirke – Peter vil tage til kirken i 

tilfælde af alarm og finde andre der vil deltage i et ’alarm-laug’ 

 



Peter vil gerne sætte GPS alarm (2000 kr. pr maskine – 5 maskiner) i 

de største maskiner – rådet overvejer 

9.  Valg af formand for 

næste år (hemmelig 

afstemning) 

Gunnar valgt  

10. Valg af næstformand  

 (hemmelig afstemning) 

Astrid valgt  

11. Valg af kirkeværger Vejstrup – Inge valgt; Hejls – Astrid valgt; Taps – Bente valgt  

12. Valg af kasserer Inger valgt  

13. Valg af sekretær Vicky valgt  

14. Valg af kontaktperson Jenny valgt  

15. Valg af 

bygningssagkyndige 

Taps – Ejler valgt, Vejstrup – Flemming valgt, Hejls – Jørgen valgt  

16. Valg af 

bemyndigelsesperson 

Inger valgt  

17.  Datoer for møder i 

foråret 2012 

Onsdag d. 25/1 

Tirsdag d. 21/2 

Mandag d. 19/3 

Torsdag d. 12/4 

Tirsdag d. 15/5 

Onsdag d. 13/6 

 

18. Evt. Synsdatoer fastlægges i januar  

 

Referent:  
Vicky Popp Fredslund 

 

 

Underskrifter for godkendelse: 

 

 

_________________________________ ____________________________________ 

Gunnar M. Krag   Ditte Freiesleben 

 

 

_________________________________ ____________________________________ 

Inge Bunkenborg   Astrid Dinesen  

 

 

________________________________  ____________________________________ 

Bente Juhl Therkelsen   Inger Straarup  

 

 

__________________________________ ____________________________________ 

Jenny Hagner    Sonja Andresen 

 

 

____________________________________ 

Vicky Popp Fredslund 



 

 

 

 

 

 

 

 


