HEJNSVIG SOGNS MENIGHEDSRÅD
Referat fra menighedsrådsmøde nr. 10
tirsdag den 21.09.2021 kl. 19.30 i Sognehuset
Til stede:

Thomas Olesen, Jesper Skovlykke Bygvraa, Dina Møberg, Susanne Lenger,
Misha Denise Sällberg, Jørgen Johansen, Lis Møberg

Afbud ved: Dorthe Habekost

Dagsorden:
Punkter til dagsorden

Referat

1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Indledning ved præsten

3.

Nyt fra formanden
Intet nyt
Nyt fra kirkeværge
a) Orientering om kirkesyn
b) Ny computer til styring
af klokkespil

Godkendt.
Dog sættes et ekstra punkt under kirkeværgen ( punkt 4.d ).
Jørgen indledte, og der blev bedt en bøn.
Og der blev sunget en salme.
Intet nyt

4.

c) Generel orientering
d) Lydanlæg
5.
6.

7.

Nyt fra kontaktperson
a) Orientering
Nyt fra kasserer
a) Behandling af revisionsprotokollat (2 bilag)
b) Orientering fra
2. budgetsamråd
Nyt til og fra præsten
a) Valg af repræsentant til
lokalrådet. Der skal
findes en repræsentant
fra menighedsrådet.
b) Ønske om at etablere et
gudstjenesteudvalg
bestående af organist,

Side 1 af 2

Ad. a) Vi har i dag haft kirkesyn. Punkterne gennemgået.
Ad. b) Styringen af klokkespillet er gået i stykker. Årsagen er,
at computer og kirkeur ikke kører sammen. Vi har
fået et tilbud på en ny computer til styring af
klokkespillet. Prisen er kr. 9.500 + moms. Heri ligger
software og oplæring af Ragna. Det blev vedtaget at
købe en ny computer.
Ad. c) Graverne vil gerne have mere belysning i det nye
skur, hvor de binder blomster.
Ad. d) De bagerste højttalere i kirken virker ikke. Kirkeværgen kontakter udbyderen.
Thomas orienterede i Dorthes fravær.
Ad. a) Graverne prøver selv at klare grandækningen i år.
Ad. a) Gennemgået og underskrevet
Ad. b) Ingen bemærkninger

Ad. a) Thomas Olesen er stemt ind som de kirkelige
foreningers repræsentant.

Ad. b) Drøftet.

Punkter til dagsorden

8.

9.

præst, graver og en
kirkegænger.
c) Skal vi have kirkekaffe
ved søndagsgudstjenesterne igen i kirken?
Nyt fra udvalg
a) Orientering fra
aktivitetsudvalget

Eventuelt

10. Næste møde

Referat

Ad. c) Kirkekaffe i kirken genoptages ved 10.30
gudstjenesterne.

Ad. a) Tirsdag den 5. oktober 2021 kl. 19.00-21.30:
Frands og Karin Pedersen kommer og fortæller om
deres tid som præstepar i Hejnsvig fra 1999 til 2012.
Torsdag den 25. november 2021 kl. 19.00-21.30:
Museumsinspektør ved Vardemuseerne Holger
Grumme Nielsen kommer og holder foredrag om de
vestjyske københavnerplantager.
• Rundstykker i Sognehuset den 17.10.2021: Dina og Misha
• Lis gjorde opmærksom på, at Laurids Heick ønsker at
stoppe med at administrere Hejnsvig Bynet og
Infoskærm.
Dato: 02.11.2021 (flyttet fra den 26.10.2021)
Lidt til kaffen: Misha Sällberg
Menighedsrådsmødet den 16.11.2021 flyttes til
den 30.11.2021
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