Vojens, den 8. oktober 2019

Referat af Tresognspastoratets fællesudvalgsmøde
Torsdag den 26. september kl. 17.00

i
Vojens Sognegård
Dagsorden
1 Godkendelse af dagsorden

Beslutninger
Godkendt

2 Godkendelse og underskrivning af referat fra mødet Godkendt og underskrevet
den 24. april 2019
3 Meddelelser ved præsterne

Der er lagt en ny gudstjenesteplan.
Maugstrup har gudstjeneste kl. 10.30.
Jegerup og Vojens har skiftevis
gudstjeneste kl. 09.30 og kl. 11.00 med
højmesse hver gang alle tre steder

4 Siden sidst:
a. Vojens

Vojens har afholdt
sogneudflugt, tur rundt i Haderslev
kommune, arrangeret af Preben
Holmberg.
Preben Holmberg har holdt foredrag i
Sognegården.
Høstgudstjeneste med flot pyntning og
musik.
Teologi for voksne.
Koncert med Jeanettes Bondes trio.
Alle arrangementer har været en stor
succes med mange deltagere

b. Jegerup

Graver bygning og kapel er færdig
renoveret og er blevet rigtig flot.
Arbejdet med renovering af de bærende
bjælker ved kirke klokkerne starter i år
2020

c. Maugstrup

Afholdt grundlovsmøde i samarbejde
med tresognspastoratet.

Gudstjeneste i forbindelse med
sommerfest
Sct. Hans aften med gudstjeneste i
kirken og bål i præstegårdshaven.
Der blev serveret kaffe og kage m.v.
Der deltog mange unge med børn.
Skovgudstjeneste med efterfølgende
kaffe.
Udbedring af tårnets murværk og
hanebånd på kirkeloftet er tilendebragt.
Der er blevet sprøjtet for borebiller to
gange.
Der er udskiftet et blyvindue i kirken,
som er en kopi af det gamle vindue.
Der er blevet fældet et stort areal skov,
som efterfølgende skal tilplantes.

5 Sikring af gravstene

6 Skal der kun være 1 gudstjeneste i sommerferien?

7 Hvem skal betale Gunvors PC licens?

I skoven er der opført en schelde, hvor
mange kommer og overnatter
Orientering af Birte Stark.
Pårørende er ansvarlig for egne
gravsten.
Gravsten på udløbne gravsteder skal
menighedsrådet og kirkegårdspersonalet
holde øje med.
Man enedes om, at hvert sogn tager sig
af problemet
Tresognspastoratet holder fortsat fast
ved to gudstjenester om ugen i
sommerperioden
Tidspunkt ikke fastlagt
Kordegnens PC betales af Vojens
Menighedsråd

8 Skal vi lave et fællesskab omkring kalkning af
kirkebygninger?
(hjemhente samlet pris)

Jegerup menighedsråd arbejder videre
med, at indhente priser for, at få et
sammenlignings grundlag, og vender
tilbage på næste møde

9 Skal sognene lave en fælles julefrokost for
personale og menighedsråd ?

Vi holder julefrokoster som vi plejer

10 Kommunikationsmedarbejder
i Tresognspastoratet?

Flyttes til lukket møde nr.1a

11 Fordeling af udgifter ved trykning af kirkebladet

Fordelingen bliver fremadrettet, at hver
sogn betaler for modtagne kirkeblade

12 Orientering om fælles udflugten
den 5. oktober

25 personer er tilmeldt udflugten
Alle har fået et program

13 Eventuelt

Intet

14 Næste møde

Maugstrup den 15. januar 2020
kl. 17.00

Ref. Gunvor Steensbeck Hansen

Lukket møde

1

1a

Dagsorden
Ansøgning om seniorordning

2

Kommunikationsmedarbejder i
Tresognspastoratet ?
Organist situationen

3

Evt.

Beslutninger
Drøftet
Formand og kontaktperson i Vojens
arbejder videre med sagen,
og holder møde med Jacob Lysemose
Drøftet under punkt 1
Maugstrup Menighedsråd har meddelt,
at de ønsker at udtræde af samarbejdet
med fælles organister i
tresognspastoratet i forbindelse med
organist situationen.
Vojens Menighedsråd meddelte, at man
vil imødekomme Maugstrups ansøgning
med forbehold for, at det fremsendte
budgetforslag godkendes af
provstiudvalget
Intet

Følgende deltog:
Ulla Toft, Gitte Borst, Svend Erik Hansen, Birgit Kristensen, Niels Dalsgaard, Birte Stark, Ragnhild
Staub-Nielsen, Christian Olesen, Susann Schmidt, Ingrid Jensen, Lone Lundsgaard, Finn
Lykkeskov, Preben Holmberg, Borghild Larholm, Ruth Jespersen, Vinnie Jensen, Britta SkovgaardSimonsen, Lene Johansen, Ditte Freiesleben
Fraværende med afbud:
Christa Iversen, Ejner Jensen, Hanne Nissen

