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HEJNSVIG SOGNS MENIGHEDSRÅD 
Referat fra menighedsrådsmøde nr. 19 
tirsdag den 21.06.2022 kl. 19.30 i Sognehuset 

 
Til stede: Dorthe Habekost, Jesper Skovlykke Bygvraa, Susanne Lenger, John Pedersen,  
 Peter Thorstensen, Jørgen Johansen 
 
Afbud ved:  Lis Møberg 

 

Dagsorden: 

 Punkter til dagsorden Referat 

1.  Godkendelse af dagsorden Godkendt.  
Dog er der et ekstra punkt under henholdsvis kontaktperson 
og udvalg. 2 ekstra punkter under kirkeværgen.  

2.  Indledning ved præsten 

 

Jørgen indledte og bad en bøn. 

3.  Nyt fra formanden 

a) Orientering 

 
Ad. a) Vi skal have kigget på vedtægter for kirkegården. 

Jesper sender de nuværende rundt til gennemlæsning.  

 Der har været problemer med varmen i kirken. Der har 
pludselig været et voldsomt højt forbrug i en kortere 
periode. Det er der styr på igen.  

4.  Nyt fra kirkeværge 

a) Nøgler på kirkegården 

b) Kalkning af kirken 

c) Salg af en gammel 

havetraktor 

d) Borebiller i sakrestiet 

 
Ad. a) På et tidspunkt er der lavet nøgler til kirken og graver-

kontoret af jern. Det ødelægger låsene. Derudover er 
de eksisterende nøgler slidte. Der skal derfor laves 
nogen nye nøgler.  

Ad. b) Der er lavet en 4 årig kontrakt med Dansk Kirkekalk om 
kalkning af kirken og præstegården. Vi skal have 
undersøgt, hvad aftalen nøjagtig er, og hvad prisen er. 
Peter tager kontakt til Dansk Kirkekalk.  

Ad. c) Den gamle havetraktor er blevet solgt. For disse penge 
ønskes en kantskærer, samt en lille plæneklipper.  

Ad. d) Sakrestiet er behandlet for borebiller i maj 2022.  

5.  Nyt fra kontaktperson 

a) Ny gravermedhjælper 

b) Orientering 

 
Ad. a) Vi har ansat en ny gravermedhjælper. Han hedder 

Claus Bjørn Ottosen. Han er kommet godt fra start.  
Ad. b) Mandag den 13/6 var kontaktpersonerne inviteret til 

møde i Vorbasse. Dorthe deltog og orienterede fra 
mødet.  

6.  Nyt fra kasserer 

a) Orientering fra            

1. budgetsamråd 15/6 

 
Ad. a) Generel orientering. Vi skal se på, om i kan finde nogen 

besparelser. Der er ingen ekstra penge til de stigende 
el-priser.   
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 Punkter til dagsorden Referat 

7.  Nyt til og fra præsten 

a) Den gamle 

konfirmandstue: 

Midlertidig bopæl til 

ukrainske flygtninge? 

 
Ad. a) Jørgen og Sigrid har taget en ukrainsk familie til sig. De 

er flyttet ind i den gamle konfirmandstue. Det er 
undersøgt med provstiet, om det er OK. I forhold til 
ekstra udgifter til el, vand og varme følger vi det 
løbende. 

8.  Nyt fra udvalg 

a) Sankt Hans aften: 

Hvem gør hvad? 

b) Orientering om 

hjemmesiden 

c) Arrangementer i 

Sognehuset 

 
Ad. a) John hjælper i forhold opstilling i morgen onsdag.  

Ragna skal have hjælp til at få klaveret derom. Det 
tager Jørgen sig af.  
Menighedsrådet hjælper, hvor der brug for det.  

Ad. b) Vi havde et kursus i den nye hjemmeside. Det var et 
rigtig godt kursus. Forventningen er, at den nye 
hjemmeside er klar inden efterårsferien. Der skal være 
et opfølgende seminar i slutningen af august.  

Ad. c) Lis har bedt om hjælp til arrangementerne i 
Sognehuset.  

9.  Eventuelt 

 

Ragna og Joan har været på kirkemusikfestival i Billund. Det 
havde været rigtig godt.  

10.  Næste møde Dato: Den 16.08.2022 
Lidt til kaffen: John Pedersen 

 
 


