Vojens, den 26. april 2019

Referat af offentlig menighedsrådsmøde
i
Vojens Sognegård

Onsdag den 24. april 2019 kl. 14.00
Dagsorden

Beslutninger

Underskrift af protokol
fra sidste møde

Underskrevet

Sager til beslutning
1

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2

Meddelelser fra præsterne

Ditte Freiesleben inviterer Vojens, Jegerup,
Maugstrup menighedsråd og personale til
spisning hos hende den 15. maj kl. 18.00.
Vojens menighedsråd afholder
menighedsrådsmøde fra kl. 16.00, også hos
Ditte Freiesleben
Forespørgsel fra Ditte Freiesleben, om
konfirmanderne må skrive deres navne på
bjælkerne på kirkeloftet
Blev godkendt af menighedsrådet
Lone Lundsgaard orienterede om, at hun
sammen med Marianne Nissen vil holde en
børnegudstjeneste på børnehavens legeplads.
75 børn fra 3. klasserne fra Lagoniskolen har
været på besøg i Vojens kirke.
Søndag den 27. april er der konfirmation for
konfirmander fra specialklassen

3

Evaluering af eventuelle aktiviteter

Ditte Freiesleben orienterede om påskens
gudstjenester.

Palmesøndag var der 28 børn, som samlede
påskeæg i præsteskoven efter gudstjenesten.
Det var afslutningen på minikonfirmander.
Gudstjenesten med efterfølgende
Skærtorsdags lammestegs spisning i
sognegården var en dejlig dag med god
stemning.
Ved påskedags gudstjenesten medvirkende
der en trompetist med en flot trompetsolo.

4

Fremadrettede aktiviteter
Aktivitetsoversigt vedlægges

5

Status på Sct. Hans aftens arrangement
i Sognegårdens have

6

Dato vedr. provstesyn 2019
Bilag vedlagt

7

Orientering om, at Haderslev Domprovsti
ønsker, at etablere en rådgivningsfunktion
for menighedsrådene i forbindelse med
byggesager
Bilag vedlagt
Invitation til kirkegårdsvandring
mandag den 20. maj.
Bilag vedlagt

8

Ruth Jespersen fortalte om et godt møde på
Hotel Røde Kro, hvor man fik en god
orientering om det kommende landsmøde på
Nyborg Strand i maj måned.
Haderslev Drengekor har tilbudt en koncert i
Vojens kirke i år 2020, pris kr. 9.000,00.
Forespørgslen vil blive behandlet i
aktivitetsudvalget, som herefter vender
tilbage til menighedsrådet til godkendelse
Britta Skovgård-Simonsen søger om spiritus
bevilling.
Der vil blive sat et telt op på selve dagen.
Der er ændret lidt på tiderne.
De korrekte tider kommer til at stå i
kirkebladet
Provstesyn fredag den 21. juni kl. 9.00
Kl. 9.30 kirke, kirkegård, graverhus, kapel.
Kl. 11.30 Sognegård
Slut ca. kl. 12.00
Kirkegårdsudvalget finder på udvalgsmødet
den 13. juni punkter til behandling.
Så mange som muligt fra menighedsrådet
deltager i provstesynet
Menighedsrådet mener, at det er et fantastisk
godt tiltag

Senest tilmelding den 14. maj
Kordegnen tilmelder:
Ruth Jespersen
Lene Johansen
Anne Lise Borch
Borghild Larholm
evt. kirkegårds personalet

9

Kirkegårdsudvalget stiller spørgsmål om,
menighedsrådet skal søge om tilladelse til at
etablere en skovkirkegård
(punkt 4 i referatet fra kirkegårdsudvalgsmødet)

Menighedsrådet var enige om, at udsætte
punktet til et senere tidspunkt.
Der var forslag om, at sætte et skilt op, som
viser vej til naturkirkegård.

10 Skal træbuen fra nedrevet præstegård sættes 5 stemte imod og 4 stemte for
op i kapel
Træbuen vil blive opbevaret på kirkeloftet
(punkt 11 i referatet fra kirkegårdsudvalget)

11 Kvartalsrapport
1/1 2019- 31/03 2019
Budget formål 1/1 2019 – d.d.
Vedlagt
12 Besøg af Folkekirkens IT
Bilag vedlagt

Blev godkendt og underskrevet

Menighedsrådet takker foreløbig nej.
Preben Holmberg ringer til Kirkeministeriet
for, at høre nærmere

Orienteringssager
13 Orientering af kirkebladsudvalg

Det nye kirkeblad udkommer i uge 19.
De tre menighedsråd sørger fremover
selv for distribuering af bladet i de tre sogne

14 Orientering af kirkegårdsudvalg

Helge Jacobsen har sagt ja til, at komme og
holde foredrag i Sognegården i forbindelse
med Lokalhistorisk Forenings besøg den 22.
maj.
Menighedsrådet indhenter konsulentbistand
ved Ole Daugaard til evt. tilretning af
kirkegården
Menighedsrådet forespørger i Stiftet, om der
må ny oprettes ukendtes børnegrave, så de
ligger i forbindelse med de ukendtes grave

15 Orientering ved formanden

16 Orientering ved kontaktperson

P pladsen vil en af de nærmeste dage blive
åbnet for offentligheden
Det Frivillige Brandværn ved Peter
Caspersen har givet formanden en
orientering om rågebestanden i Vojens By,
hvilket betyder, at der skal laves en samlet
helhedsplan, hvis mågerne skal fjernes.
Dette er menighedsrådet ikke i stand til at
klare p.t.
Kontaktpersonen gav udtryk for, at det var
dejligt, at kirkegængerne fik mulighed for,

at hilse på hele kirkepersonalet ved kirken
påskedag
17 Nyt fra medlemmerne

Orientering

18 Eventuelt

Intet

Lukket møde

Dagsorden

Beslutninger

1

Orientering af kontaktpersonen

Orientering

2

Eventuelt

Intet

Ref. Gunvor Steensbeck Hansen

Følgende deltog:

Finn Lykkeskov, Preben Holmberg, Lene Johansen, Britta Skovgård-Simonsen, Ruth Jespersen,
Vinnie Jensen, Ditte Freisleben, Lone Lundsgaard, Niels Dalsgaard
Medarbejderrepræsentant: Anne Lise Borch
Fravær med afbud: Borghild Larholm

