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HEJNSVIG SOGNS MENIGHEDSRÅD 
Referat fra menighedsrådsmøde nr. 14 
tirsdag den 18.01.2022 kl. 19.30 i Sognehuset 

 
Til stede: Dorthe Habekost, Jesper Skovlykke Bygvraa, Susanne Lenger, John Pedersen,  
 Peter Thorstensen, Jørgen Johansen, Lis Møberg 
 (Susanne og Jørgen deltog via TEAMS) 
 

Dagsorden: 

 Punkter til dagsorden Referat 

1.  Godkendelse af dagsorden 

 

 

Godkendt. 
Dog tilføjes et ekstra punkt under kasserer som punkt 7.c: 
Forespørgsel fra en medarbejder om udbetaling af 
overarbejdstimer.  

2.  Indledning ved præsten 

 

Jørgen indledte og bad en bøn (via TEAMS).  

3.  Underskrift af forretningsorden 

samt vedtægter for kasserer, 

kirkeværge, kontaktperson og 

sekretær. 

Bilag: Forretningsorden og 

vedtægter for kasserer, 

kirkeværge, kontaktperson og 

sekretær 

Forretningsordenen er gennemgået og underskrevet. 
Vedtægter for kassereren, kirkeværgen, sekretæren og 
kontaktpersonen er gennemgået og godkendt, dog skal 
vedtægten for kontaktperson rettes til. 

4.  Nyt fra formanden 

a) Indledning 

b) Afløser for præsten 

c) Møde for nye menigheds-

rådsmedlemmer den 

05.02.2022 

d) Orientering 

 
Ad. a) Nyt menighedsråd – ny begyndelse 
Ad. b) Under Jørgens orlov i perioden fra 01.02.2022 til 

30.04.2022 afløser præst Jette Holm Rosendal. 
Hun indsættes søndag den 6. februar 2022 kl. 
09.00. Her deltager provsten ligeledes. 
Efterfølgende rundstykker i Sognehuset.  

Ad. c) Interesserede menighedsrådsmedlemmer skal 
tilmelde sig til formand Jesper Bygvraa inden 
mandag den 24. januar 2022.  

Ad. d) ERFA-møde for kirkegårdspersonale og 
menighedsråd i Grindsted den 10. marts 2022. 

5.  Nyt fra kirkeværge 

a) Nye låse til kirkegården og 

kirken 

b) Opbevaringspladsen på 

kirkegården 

 
Ad. a) Låse og beslag er slidte og er næsten umulige at 

låse i eller op. Der skal købes nye. Der er endnu 
ikke kommet et tilbud på nye låse. 

Ad. b) Opbevaringspladsen skal renoveres. Kirkeværgen 
indhenter priser på renovering af opbevarings-
pladsen på kirkegården i samråd med de ansatte.  

6.  Nyt fra kontaktperson 

a) Orientering fra 

medarbejdermøde 

Generel orientering: 
Arbejdsmæssigt går det godt, og graverne er godt med. 
De er godt i gang med oprydning og hovedrengøring.  
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 Punkter til dagsorden Referat 

 

 
Ad. a) Der har været afholdt personalemøde. Bred 

enighed om, at medarbejdermøderne er rigtig 
gode. Der er planlagt 2 mere inden sommerferien 
og 1 til oktober.  

7.  Nyt fra kasserer 

a) Fastsættelse af honorarer 

b) Orientering 

c) Udbetaling af overarbejde 

til en medarbejder 

 
Ad. a) Der blev fastsat honorarer til menighedsråds-

medlemmerne efter vejledning fra provstiet.  
Ad. b) Intet nyt. 
Ad. c) Der var enighed om, at medarbejderen kan få 

udbetalt nogen af sine overarbejdstimer. Jesper 
Bygvraa kontakter regnskabskontoret 

8.  Nyt til og fra præsten 

a) Studieorlov 

b) Tour de Langfredag  

c) Generel orientering 

 

 
Ad. a) Jørgen Johansen skal fordybe sig i bøger skrevet 

af teolog Karl Barth. 
Ad. b) Grundet Jørgens orlov hopper vi over Tour de 

Langfredag i år.   
Ad. c) Jørgen orienterede om planlægning af 

degnegudstjeneste den kommende søndag i hans 
Corona fravær. Søndag den 16. januar blev der 
ligeledes afholdt degnegudstjeneste.  

 Corona krav på 100 er stadig gældende.  

9.  Nyt fra udvalg 

a) Samarbejdsudvalg 

a. Forventningsafstemning 

kirkens personale 

b. Plan for vedligeholdelse 

af kirkegården 

Bilag: Forventningsafstem-
ning MR-personale 

b) Fastelavn  

c) Hjemmeside, orientering 

 
Ad. a) a. Vi har godkendt forventningsafstemningen og  
  gennemgår den med kirkegårdspersonalet. Vi 

 koncentrerer os først om kirkedelen.   
 b. Der nedsættes et udvalg bestående af John, 

 Peter og Dorthe, som arbejder videre med 
 vedligeholdelse af kirkegården i samarbejde 
 med kirgårdspersonalet. Der trækkes på 
 ekstern rådgiver.  

Ad. b) Dato: Den 27.02.2022. Fremadrettet bliver 
fastelavn tøndeslagning afholdt i Sognehuset i 
samarbejde med Borgerforeningen.  

Ad. c) Jørgen orienterede omkring Hejnsvig og 
Vesterhede kirkers nye hjemmeside. Jørgen 
indkalder til møde.  

10.  Nyt fra Lokalrådet 

 

 

Orientering 

11.  Eventuelt 

 

 

Borgerforeningen foreslår et fællesmøde med 
menighedsrådet vedrørende fremtidige arrangementer.  

12.  Næste møde 

 

Dato: Den 22.02.2022  
Lidt til kaffen: Dorthe Habekost 

 
 


