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HEJNSVIG SOGNS MENIGHEDSRÅD 
Referat fra menighedsrådsmøde nr. 20 
tirsdag den 16.08.2022 kl. 19.30 i Sognehuset 

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

Dagsorden: 

 Punkter til dagsorden Referat 

1.  Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt.  

2.  Indledning ved præsten 

 

Jørgen indledte og bad en bøn. 

3.  Nyt fra formanden 

a) Orientering 

b) Kostprisberegning 2022 

 
Ad. a) Menighedsrådet har modtaget en mail, hvori Hejnsvig 

Kirkegård bliver rost, der stod bl.a. ”Smuk og meget 
velholdt kirkegård.” 

Ad. b) Ifølge aftale med provstiet bliver den ikke lavet i år. 

4.  Nyt fra kirkeværge 

a) Orientering 

 
Ad. a) Peter har snakket med Dansk Kirkekalk om kalkning af 

kirken, præstegården mm. Han håber på, at han får et 
tilbud fra dem inden næste menighedsrådsmøde.  

5.  Nyt fra kontaktperson 

a) Orientering 

b) Ønsker og spørgsmål 

fra graver og graver- 

medhjælper 

 
Ad. a) Det går godt på kirkegården, og det går godt med den 

nye gravermedhjælper.  

Ad. b) Hækklipperen mangler nye knive. Charlotte får en pris 
på nye knive.  

Bøgehækken ud mod Rungborgvej skal skæres ned.  
Jesper undersøger, hvad det vil koste at få den skåret  
ned.  

Claus har sat et bord op i skuret, som kan bruges til  
grandækning. Ønske: Lys i skuret. Dorthe undersøger  
priser.  

Der bliver sået græs ind mod Rungborgvej.  

6.  Nyt fra kasserer 

a) Kvartalsrapport 

b) Spørgsmål til 

besvarelse før 2. 

budgetsamråd 2022 

 
Ad. a) Gennemgået og taget til efterretning.  
Ad. b) Gennemgået.  
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 Punkter til dagsorden Referat 

7.  Nyt til og fra præsten 

a) Konfirmandindskrivning 

b) Orientering 

 
Ad. a) Der er konfirmandindskrivning den 04.09.2022. Først 

er der høstgudstjeneste i kirken, så er der lidt 
forplejning i Sognehuset, og derefter er der 
orientering om konfirmationsforberedelse. Dorthe og 
Peter hjælper ved arrangementet.  

Ad. b) Orientering om biskoppens afslag til forbøn i 
forbindelse med nadver.   

Ukrainerne, som boede i konfirmandstuen, er flyttet til  
Odense. Det har været en rigtig god oplevelse.  

Jørgens kirke PC fungerer ikke optimalt. Jørgen prøver  
at få løst problemet.  

8.  Nyt fra udvalg 

a) Hjemmesiden – status 

b) Arrangementer i 

Sognehuset – hjælpere 

(se kaffelisten fra Lis) 

 
Ad. a) Gennemgang af hjemmesiden. Den er ikke færdig. Vi 

arbejder videre med den.  
Ad. b) Der er fundet hjælpere.  
 
 

Orientering fra Lokalrådet v/ Jørgen 

9.  Eventuelt 

 

 

10.  Næste møde Dato: 20.09.2022 
Lidt til kaffen: Jesper Skovlykke Bygvraa  

 
 


