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HEJNSVIG SOGNS MENIGHEDSRÅD 
Referat fra menighedsrådsmøde nr. 21 
tirsdag den 20.09.2022 kl. 19.30 i Sognehuset 

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

Dagsorden: 

 Punkter til dagsorden Referat 

1.  Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt.  

2.  Indledning ved præsten 

 

Jørgen indledte og bad en bøn.  
Efterfølgende sang vi en sang fra Højskolesangbogen.  

3.  Nyt fra formanden 

a) Energikrisen – hvad 

betyder det for os? 

b) Orientering 

 
Ad. a) Anbefalingen fra Kirkeministeriet lyder som følger:  

• At varmen skrues ned til 19 grader. 

• At fyringssæsonen starter senere. 

• At unødvendig udendørs belysning slukkes. 

Det vedtages, at vi gør følgende: 

• Varmen stilles på 10 grader, og ved gudstjenester 

og andre arrangementer skrues op til 19 grader. 

• Lyset/spottene på kirken slukkes. 

• Udendørs lys på Sognehuset slukkes.  

Ad. b) Der er stiftsmøde den 6/10 kl. 14.30.  
Der er brandsyn på kirken den 6/10. Dorthe og 
Charlotte tager det.  
Tilmelding til RAMS. Der er sat penge af til en bus. 
Spejderne holder en sangaften i kirken den 26/10. 

4.  Nyt fra kirkeværge 

a) Orientering 

 
Ad. a) Peter har rykket for en pris på kalkning af kirken.  

5.  Nyt fra kontaktperson 

a) Orientering  

b) Hjælp til grandækning 

 
Ad. a) Der er lavet et rum til grandækning. Her vil de gerne 

have lidt varme.   
Ad. b) De mangler hjælp til grandækningen. Det vedtages, at 

vi skal finde en ekstra hjælp.  

6.  Nyt fra kasserer 

a) Forventningsafstemning 

med regnskabsfører 

b) Orientering fra  

2. budgetsamråd 

 
Ad. a) Jesper og Susanne skal have et møde med regnskabs-

fører Susanne Gantzel Thude omhandlende 
forventningsafstemning mellem os og hende mm.  

Ad. b) Orientering fra budgetsamråd.  
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 Punkter til dagsorden Referat 

7.  Nyt til og fra præsten 

a) Orientering 

 

• Jørgen gennemgik gudstjenestelisten for 2023 og 

fordeling af disse mellem Hejnsvig og Vesterhede. 

• Orientering om ”Åben døre”, som ønsker at komme og 

fortælle om deres arbejde den 27/11 ved de 2 

gudstjenester i Hejnsvig og Vesterhede.   

• Konfirmandforberedelserne starter på torsdag.   

8.  Nyt fra udvalg 

a) Aktivitetsudvalg 

b) Præstegårdsudvalg 

c) Hjemmesiden – status  

 
Ad. a) Orientering om kommende arrangementer.  
Ad. b) Vi har fået et tilbud hjem på at få skiftet gulv og døre i 

præsteboligen.  
Ad. c) Gennemgået.  

9.  Eventuelt 

 

 

10.  Næste møde Dato: 11.10.2022 
Lidt til kaffen: Susanne Lenger 

 


